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 بسم اللّه الرمحن الرحيم
  

  المقدمة

  

وةَ إلَّا ِباَللَِّه وما توِفيِقي إلَّا ِباَللَِّه والصلَاةُ والسلَام علَى رسوِل اللَِّه سيِدنا ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم الْحمد ِللَِّه لَا حولَ ولَا قُ
  .ني لَهم ِفي ِديِن اللَِّهِه وعن التاِبِعمحمِد بِن عبِد اللَِّه وعلَى جِميِع أَنِبياِء اللَِّه وملَاِئكَِة اللَِّه ورِضي اللَّه عن الصحابِة أَوِلياِء اللَّ

دعبو  

 هتحضِة أَوذَاكَرالْماِني وعالْم لَى كَِثٍري ِمنلُ عمشٍة تاٍت ظَاِهرارِعبٍة ورصتخِبأَلْفَاٍظ م هتعمج وِريِر الْقُدصتخِلم حرذَا شفَه
واستعنت ِفي ذَِلك ِبمن لَه الْحمد ِفي الْأُولَى والْآِخرِة  الْجوهرةَ النيرةَ  اِصرِة والِْهمِم الْمتقَاِصرِة وسميته ِلذَِوي الْأَفْهاِم الْقَ

   .سبحانه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغِفرِة 

   رِحمه اللَّه تعالَى قَالَ الشيخ الِْإمام أَبو الْحسِن
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   الطهارة  كتاب 

 لُهٍض ، فَقَوعا إلَى بِضهعوِف برالْح عمج ِهيةُ وابالِْكت هِمنته وعمج َء أَييت الشبقَالُ كَتي عمالْج وِة هِفي اللُّغ ابالِْكت
هارِة وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن الشمِل والِْإحاطَِة وهما لَفْظَاِن متراِدفَاِن ِبمعنى واِحٍد ، ِكتاب الطَّهارِة أَي جمع مساِئِل الطَّ

 جمع اللَّه شملَه أَي ما وِقيلَ هما متغاِيراِن وهو الصِحيح فَالِْإحاطَةُ أَعم ِمن الشمِل ؛ ِلأَنَّ الشملَ هو جمع الْمتفَرِق يقَالُ
تفَرق ِمن أَمِرِه والِْإحاطَةُ ما أَحاطَ ِبالشيِء بعد جمِعِه فَِهي جاِمعةٌ ِللشمِل مِحيطَةٌ ِبِه فَِمثَالُ الشمِل ما قَالُوا ِفي كَِلمِة 

راِد كَما إذَا قَالَ الْأَِمري ِللْجنِد جِميع من دخلَ هذَا الِْحصن فَلَه عشر ِمن الِْإِبِل الْجِميِع إنها توِجب اِلاجِتماع دونَ اِلانِف
 ناطَِة إذَا قَالَ كُلُّ مِمثَالُ الِْإحا ، وِميعج مهنيب ، رالِْإِبِل لَا غَي ا ِمنرشع مةٌ فَِإنَّ لَهرشع مهلَ ِمنخفَد ِن فَلَهذَا الِْحصلَ هخد

عشر ِمن الِْإِبِل فَدخلَ ِمنهم عشرةٌ فَِإنَّ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهم علَى اِلانِفراِد عشرا ِمن الِْإِبِل فَيكُونُ لَهم ِمائَةٌ فَبانَ لَك أَنَّ كَِلمةَ 
كَِلماطَِة وونَ الِْإحِل دمِميِع ِللشِع الْجرِفي الشو سنا الدهكْسعظَافَةُ والن ِة ِهيةُ ِفي اللُّغارالطَّهاطَِة ، والِْإحِل ومةَ كُلٍّ ِللش

حتى يسمى الدباغُ ِعبارةٌ عن غَسِل أَعضاٍء مخصوصٍة وعكْسها الْحدثُ ويقَالُ أَيضا ِعبارةٌ عن رفِْع حدٍث أَو إزالَِة نجٍس 
والتيمم طَهارةً وأَعم ِمن هذَا أَنْ يقَالَ ِعبارةٌ عن إيصاِل مطَهٍر إلَى محلٍّ يِجب تطِْهريه أَو يندب إلَيِه والْمطَهر هو الْماُء 

هارةُ علَى ضربيِن حِقيِقيةٌ وِهي الطَّهارةُ ِبالْماِء وحكِْميةٌ وِهي التيمم ، والطَّهارةُ ِعند وجوِدِه والصِعيد ِعند عدِمِه ، والطَّ
   ِبالْماِء علَى ضربيِن خِفيفَةٌ

   .كَالْوضوِء وغَِليظَةٌ كَالْغسِل ِمن الْجنابِة والْحيِض والنفَاِس 

ا بمِإنو اللَّه هِحمقَالَ ر أَغْلَبو ما أَعهِفيفَِة ؛ ِلأَنِبالْخ خيأَ الشد  

   } يا أَيها الَِّذين آمنوا إذَا قُمتم إلَى الصلَاِة { قَالَ اللَّه تعالَى  

اِرهرأَس ِمنوِبِه وجلَى وِليلًا عدكًا وربا تأَ ِبهدةَ ، بلُ الْآيسالْغوُء وضاِن الْوتارى طَهثَنا موٍل كُلُّهِة فُصعبلَى سلُ عمشا تها أَن
 الْغاِئطُ ومطَهراِن الْماُء والصِعيد وحكْماِن الْغسلُ والْمسح وموِجباِن الْحدثُ والْجنابةُ ومِبيحاِن الْمرض والسفَر وِكنايتاِن

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيا ، قَالَ عِهيدش هتوا مهاممِإتِة ومعالن اممِإتوِب والذُّن طِْهرياِن تتامكَرةُ وسلَامالْملَى { وع ماود نم
إذَا { قُمتم إلَى الصلَاِة وأَنتم محِدثُونَ وِإنما قَالَ ِفي الْوضوِء وِفي الْآيِة إضمار الْحدِث أَي إذَا } الْوضوِء مات شِهيدا 

 متقُم { ِةابنِفي الْجو } متِإنْ كُنا كَانَ} ومبٍر رلَى أَملُ عخدِإنْ تالَةَ ، وحظٍَر لَا متنم ٍر كَاِئٍن أَولَى أَملُ عخد؛ ِلأَنَّ إذَا ت 

 دوجلَا ت قَدو دوجت ا قَدهٍة فَِإنلَاِزمِبم تسةُ لَيابنالْجو لَاِزملَاِة مإلَى الص امالِْقيكُونُ وا لَا يمبرو.  
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  لُهقَو : } كُموهجفَاغِْسلُوا و {   

عاِص الشِقص ِه ِمنجالْو دحالَةُ والِْإس ولُ هسى الْغتا حضرِة الْأُذُِن عمحِة الْأُذُِن إلَى شمحش ِمنفَِل الذَّقَِن طُولًا وِر إلَى أَس
ماُء إنه يِجب غَسلُ الْبياِض الَِّذي بين الْعذَاِر والْأُذُِن ِعندهما ، وِعند أَِبي يوسف لَا يِجب وِإنْ غَسلَ وجهه ولَم يِصل الْ

 بجاِظ واللِّحِق وؤالْمِن وياِنِب الْعا ِفي جهصمر عمتاجو هنيع تِمدر لَواِبيِع ونكَذَا ِفي الْي ، أَهزِه أَجياِجبح تحا تإلَى م
عيِن ومؤق الْعيِن طَرفُها ِمما يِلي الْأَنف وجمعه آماٍق علَيِه إيصالُ الْماِء إلَى الْمآِقي كَذَا ِفي الذَِّخريِة الرمص وسخ الْ

  .واللِّحاظُ ِبفَتِح اللَّاِم طَرفُها ِمما يِلي الْأُذُنَ 

  

  لُهاِفِق { : قَورإلَى الْم كُمِديأَيو {   

  

ِم وفَتِح الْفَاِء وعكْسه الْمفِْصلُ ِبفَتِح الِْميِم وكَسِر الصاِد ، والسنةُ أَنْ يبدأَ ِفي أَي مع الْمراِفِق وواِحدها ِمرفَق ِبكَسِر الِْمي
ا عكَّبرا كَانَ ملُ مغَس ِجبيو ِدينجكَذَا ِفي الْخ ، ازج كَساِفِق فَِإنْ عراِبِع إلَى الْمالْأَص ِن ِمنياعِل الذِّراِء غَسضلَى أَع

الْوضوِء ِمن الْأَصاِبِع الزاِئدِة والْكَف الزاِئِد فَِإنْ تِلف الْعضو غُِسلَ ما يحاِذي محلَّ الْفَرِض ولَا يلْزمه غَسلُ ما فَوقَه ، كَذَا 
  .ِفي الْيناِبيِع 

عنمِفي الظُّفِْر ي ِجنيى الْعاوِفي الْفَتو ابالِْخضو عنمِفيِه لَا ي الطِّنيو ابركَذَا التو عنمنُ لَا يرالدو خسالْوِة وارالطَّه اممت 
  .يمنع إذَا تجسد يمنع ، كَذَا ِفي الذَِّخريِة وِقشرةُ الْقُرحِة إذَا ارتفَعت ولَم يِصل الْماُء إلَى ما تحتها لَا 

  

  لُهقَو : } ُءوِسكُموا ِبرحسامو {   

الْمسح هو الِْإصابةُ فَلَو كَانَ شعره طَِويلًا فَمسح علَيِه إنْ كَانَ ِمن تحِت أُذُِنِه لَا يجوز ، وِإنْ كَانَ ِمن فَوِقها جاز وِإنْ 
لُوقًا فَمحأِْسِه مر ضعلَا كَانَ ب أَو هحساٌء موِح سسالْم نع أَهزطَِر أَجاُء الْمم هأْسر ابِإنْ أَصو ازلُوِق جحِر الْملَى غَيع حس

 ِمن ذَهاٍء أَخِبم هأْسر حسِإنْ مِح ، وسةُ الْمادِه إعلَيع ِجبي لَم لَقَهح ثُم هأْسر حسِإنْ ملٌ ، ، ومعتسم ه؛ ِلأَن زجي ِتِه لَميِلح
  .وِإنْ مسحه ِببلٍَل ِفي كَفِِّه لَم يستعِملْه جاز كَذَا ِفي الْفَتاوى 

  

  لُهِن { : قَويبإلَى الْكَع لَكُمجأَرو {   

 قُِرئ } لَكُمجأَرو {ْالِه وجلَى الْوطْفًا عِب عصِبالن قُِرئو لَكُمجأَرو كُمِديأَيو كُموهجفَاغِْسلُوا و هقِْديرِدي تأَي }

 ِلكُمجأَرلَى } وطْفًا عفِْض عاَءِة الْخا ِبِقراجِتجةٌ احوحسملَ مجاِفِض أَنَّ الْأَروالر بذْهمِة وراوجلَى الْمفِْض عِبالْخ
ُءوِس ، قُلْنالر اِئيالِْكسةَ وزماَءةُ حِقر ِمثْلُهى ، ونعلَفْظًا لَا م اعباِلاتةُ وراوجالْم وا همإن فْضوٍر ِعٍني { ا الْخحو{   
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ي الْكَشاِف لَما كَانت الْأَرجلُ تغسلُ وِف} وفَاِكهٍة ِمما يتخيرونَ ولَحِم طَيٍر : { ِبالْخفِْض علَى الْمجاورِة كَقَوِلِه تعالَى 
ِبصب الْماِء وذَِلك مِظنةُ الِْإسراِف الْمذْموِم عِطفَت علَى الْمسموِح لَا ِلتمسح ولَِكن ِللتنِبيِه علَى وجوِب اِلاقِْتصاِد وِإنما 

والْكَعبيِن ِبلَفِْظ التثِْنيِة ؛ ِلأَنَّ ما كَانَ واِحدا ِمن واِحٍد فَتثِْنيته ِبلَفِْظ الْجمِع وِلكُلِّ يٍد ِمرفَق واِحد ذَكَر الْمراِفق ِبلَفِْظ الْجمِع 
انَ اثْنيِن ِمن واِحٍد فَتثِْنيته ِبلَفِْظ التثِْنيِة فَلَما ولَم يقُلْ قَلْباكُما وما كَ} فَقَد صغت قُلُوبكُما { فَِلذَِلك جِمع وِمنه قَوله تعالَى 

  .قَالَ إلَى الْكَعبيِن عِلم أَنَّ الْمراد ِمن كُلِّ ِرجٍل كَعباِن 

  

   قَولُه فَفَرض الطَّهارِة  

قَالَ اللَّه قِْديرالتو ، الْقَطْع وِة هِفي اللُّغ ضالَى الْفَرعا {  تاهنضفَرا واهلْنزةٌ أَنورا } سا قَطْعِفيه كَاما الْأَحنقَطَعا واهنرقَد أَي
ةَ ِفيِه كَالِْكتهبلَا ش ِليٍل قَطِْعيِبد تا ثَبانقْصلَا نةً وادِملُ ِزيتحٍر لَا يقَدكٍْم مح نةٌ عارِع ِعبرِفي الشاِتِر ووتِر الْمبالْخاِب و

  .حتى إنه يكْفُر جاِحده ويقَالُ فَرض الْقَاِضي النفَقَةَ أَي قَدرها 

  

   قَولُه غَسلُ الْأَعضاِء الثَّلَاثَِة  

أَنَّ الْيديِن والرجلَيِن جِعلَا ِفي الْحكِْم ِبمنِزلَِة عضٍو واِحٍد كَما يعِني الْوجه والْيديِن والْقَدميِن سماها ثَلَاثَةً وِهي خمسةٌ ؛ ِل
   .ِفي الديِة 

  

  لُهأِْس : قَوالر حسمو   

عمِل جسِفقَةً ِفي الْغتم تا كَانولَةٌ فَلَمسغاُء مضالْأَعو وحسمم ه؛ ِلأَن هرا أَخما ِفي الذِّكِْر إنهنيب .  

  

   قَولُه والِْمرفَقَاِن والْكَعباِن يدخلَاِن ِفي الْغسِل  

لْمراِفق والْكَعباِن قَالَ زفَر رِحمه اللَّه تعالَى لَا يدخلَاِن ؛ ِلأَنَّ الْغايةَ لَا تدخلُ تحت الْمغيا كَاللَّيِل ِفي الصوِم قُلْنا نعم لَِكن ا
 لَهقَاِط ؛ ِلأَنَّ قَولَاِن ِفي الِْإسخدقَاٍط فَلَا يةُ إسغَاي } كُمِديأَياِفِق } ورا قَالَ إلَى الْماِكِب فَلَمنِدي إلَى الْملُ كُلَّ الْأَياونتي
 الْحد لَا يدخلُ ِفي الْمحدوِد فَبِقي الْغسلُ ثَاِبتا ِفي الْيِد مع الْمراِفِق وِفي خرج ِمن أَنْ يكُونَ داِخلًا تحت السقُوِط ؛ ِلأَنَّ

سلَى الِْإمع طْلَقي موا ؛ ِلأَنَّ الصهكِْم إلَياِد الْحِتدةُ امغَاي ا ِهيمِإنقَاٍط وةَ إسةُ غَايايالْغ تسِم لَيواِب الصةُ بغَاي ةً فَِهياعاِك س
 عباِت أَرايأَنَّ الْغ لَماعقَاٍط وةُ إساٍت لَا غَايإثْب : كَاِن ِمنةُ الْمايٍل ، فَغةُ ِفعغَايٍد ، ودةُ عغَاياٍن ، ومةُ زغَايكَان ، وةُ مغَاي

وِكلَاهما لَا يدخلَاِن ِفي الْمغيا وغَايةُ الْعدِد لَه } ثُم أَِتموا الصيام إلَى اللَّيِل  { هذَا الْحاِئِط إلَى هذَا الْحاِئِط وغَايةُ الزماِن
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 تدخلُ وغَايةُ الِْفعِل ِمن ِدرهٍم إلَى عشرٍة وأَنِت طَاِلق ِمن واِحدٍة إلَى ثَلَاٍث وِهي لَا تدخلُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وزفَر وِعندهما
ِبالْمنطُوِقية السمكَةَ حتى رأْسها إنْ نصبت السني دخلَت وتكُونُ حتى ِبمعنى الْواِو وعاِطفَةً ، وِإنْ خفَضتها لَم تدخلْ 

 الْغسِل ولَم يقُلْ ِبفَرِض غَسِلِهما ؛ ِلأَنهما إنما يدخلَاِن عملًا لَا اعِتقَادا وتكُونُ حتى ِبمعنى إلَى ، وِإنما قَالَ يدخلَاِن ِفي
  .حتى لَا يكْفُر جاِحد فَرِضيِة غَسِلِهما 

  

  لُهِة : قَواِصيالن ارأِْس ِمقْدِح الرسِفي م وضفْرالْمو   

    والناِصيةُ ِهي الشعر الْماِئلُ إلَى ناِحيِةوهو ربع الرأِْس

الْجبهِة والرأْس أَربع ِقطٍَع الناِصيةُ والْقَذَالُ والْفَوداِن ، فَقَولُه ِمقْدار الناِصيِة إشارةٌ إلَى أَنه يجوز أَنْ يمسح أَي الْجواِنِب 
ِس ِبِمقْداِرها وِإنما قَالَ والْمفْروض ولَم يقُلْ والْفَرض ؛ ِلأَنَّ الْمراد كَونه ِمقْدارا لَا مقْطُوعا ِبِه ؛ ِلأَنَّ الْفَرض شاَء ِمن الرأْ

اِر النِبِمقْد قِْديرالتاِر وذَا الِْمقْده اِحدج كْفُرلَا ي هى إنتح الْقَطْع وه اِبعثَلَاثَِة أَص ارٍة ِمقْدايِفي ِروِخ ويالش ارِتياخ وِة هاِصي
 فوسأَِبي ي داُء ِعنالْم دفْسلَا يِح وسالْم نع أَهزأَج هحسم ِريداِء يِفي الِْإن هأْسِدثُ رحلَ الْمخأَد لَوو.  

  .ُء مستعملًا ولَا يجِزيِه عن الْمسِح وكَذَا الْخف علَى هذَا اِلاخِتلَاِف وقَالَ محمد يِصري الْما

  

  لُهٍم إلَى آِخِرِه : قَواطَةَ قَوبى سأَت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيةَ أَنَّ النبعش نةُ بِغريى الْموا رِلم   

ت فَواِئد أَحدها جواز دخوِل ِملِْك الْغيِر الْخراِب ِبغيِر إذِْنِه ؛ ِلأَنه سباطَةُ قَوٍم والسباطَةُ ِقيلَ ِهي الدار ِفي هذَا الْحِديِث ِس
قَاِئها ، وأَما الْكُناسةُ ِبالْكَسِر فَِهي الِْمكْنسةُ الْخراب ، وِقيلَ ِهي الْكُناسةُ ِبضم الْكَاِف وِهي الْقُمامةُ والْمراد هنا موِضع إلْ

 قُضنلَ يوالثَّاِلثَةُ أَنَّ الْبو أَثَر قَى لَهبفَلَا ي ضالْأَر فُهشنلَ تواِئِط ؛ ِلأَنَّ الْبونَ الْغاِب درِرِه الْخاِر غَيِل ِفي دوالْب ازوةُ جالثَّاِنيو
لْوضوَء والراِبعةُ أَنَّ الْوضوَء بعده مستحب ، والْخاِمسةُ تقِْدير مسِح الرأِْس ِبالناِصيِة ، والساِدسةُ ثُبوت مسِح الْخفَّيِن ا

 ا ِهيمةُ إناجالْحلًا وطَوكَذَا مِديثَ هالْح درا أَومِإنِة ونقَاِنِه ِبالسِإتاِوي وِق الرلَى ِصدلَّ عكُونَ أَدِة ِلياِصيِح النسإلَى م
   .ِللْحِديِث 

  

  لُهِة : قَوارالطَّه ننسو   

لسلَام من سن سنةً حسنةً كَانَ لَه قَالَ علَيِه الصلَاةُ وا{ السنةُ ِفي اللُّغِة ِهي الطَِّريقَةُ سواٌء كَانت مرِضيةً أَو غَير مرِضيٍة 
} ثَوابها وثَواب من عِملَ ِبها إلَى يوِم الِْقيامِة ومن سن سنةً سيئَةً كَانَ علَيِه ِوزرها وِوزر من عِملَ ِبها إلَى يوِم الِْقيامِة 

ةٌ عارِع ِعبرِفي الش ِهيو لَاميا واِنهيلَى إتع دبالْع رجؤياِبِه وحأَص ِمن دأَح أَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِه النلَيع اظَبا وم
ةُ منِث السو اللَّيأَب قَالَ الْفَِقيه ، ِليالِْفعو ِليلُ الْقَواونتت ِهيا وِكهرلَى تا عفَلُ مالنا وِدعتبا مهاِحدجا فَاِسقًا واِركُهكُونُ تا ي
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  .لَا يكُونُ تاِركُه فَاِسقًا ولَا جاِحده مبتِدعا 

  

  لُهِن ثَلَاثًا : قَويدلُ الْيغَس   

مِسلُهغيفِْصِل والْم دِعن ى الْكَفهتنم وهِغ وسِني إلَى الرعِض يالْفَر نع وبنةٌ تنس وهو ِحيحالص وه هدعباِء وجِتنلَ اِلاسا قَب
 أَهزِه أَجلَ كَفَّيغَس ِعيدِر أَنْ يغَي ِه ِمنياعلَ ِذرغَس لَو هى إنتح  

   قَولُه قَبلَ إدخاِلِهما الِْإناَء  

يا وِدِهماِل أَحخإد أَي هدعباِء وجِتنلَ اِلاسِن قَبيترلُ مسذَا الْغه نس  

  لُهِمِه : قَوون ئُ ِمنضوتقَظَ الْميتإذَا اس   

ذَا قَرب ِمن الشيِء سمي ِباسِمِه هذَا شرطُ ِوفَاٍق لَا قَصٍد حتى إنه سنه ِللْمستيِقِظ وغَيِرِه وسمي متوضئًا ؛ ِلأَنَّ الشيَء إ
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيا قَالَ عكَم } إلَّا اللَّه لَا إلَه اكُمتووا مِل } لَقِّنِم اللَّيون قَظَ ِمنيتاٌء اسوسو ، مهِمن ِبِهمى ِلقُرتوم ماهمس

قَالَ الِْإماِر وهالن أَو اِجبِل فَوِم اللَّيون قَظَ ِمنيتِإنْ اسو ، بحتساِر فَمهِم النون قَظَ ِمنيتإنْ اس دمأَح ام.   

  

  لُهوِء : قَوضاِء الْوِتدالَى ِفي ابعةُ اللَِّه تِميستو   

ِتها ووقِْتها أَما كَيِفيتها فَِبسِم اللَِّه الْعِظيِم والْحمد ِللَِّه علَى ِديِن الِْإسلَاِم ، وِإنْ قَالَ الْكَلَام ِفيها ِفي ثَلَاثَِة مواِضع كَيِفيِتها وِصفَ
ِم اللَِّه تِذكِْر اس درجا منِة هِميسالت ِمن ادر؛ ِلأَنَّ الْم أَهزِحيِم أَجِن الرمحِم اللَِّه الرا ِبسأَمِيِني وعلَى التةُ عِميسالَى لَا التع

 هدعباِء وجِتنلَ اِلاسا فَقَبهقْتا وأَمو ، ِحيحالص وهةٌ قَالَ وبحتسا مهِة أَنايالِْهد اِحبص ارتاخةٌ ونا سهأَن خيالش ا فَذَكَرهِصفَت
نْ أَراد أَنْ يسمي ِلِلاسِتنجاِء سمى قَبلَ كَشِف الْعورِة فَِإنْ كَشف قَبلَ التسِميِة سمى ِبقَلِْبِه ولَا يحرك ِبها هو الصِحيح فَِإ

عِم اللَِّه تا ِلاسِظيمعت بحتسم راِف غَيِكشالَ اِلاناللَِّه ح ؛ ِلأَنَّ ِذكْر هانا ِلسى ِبهِة أَتارِل الطَّهةَ ِفي أَوِميسالت ِسيالَى فَِإنْ ن
   متى ذَكَرها قَبلَ الْفَراِغ حتى لَا يخلُو الْوضوُء ِمنها

  

  لُهقَو : اكوالسو   

  .هو سنةٌ مؤكَّدةٌ ووقْته ِعند الْمضمضِة 

ِة الْأَصايِفي الِْهدِن فَِإنْ وماِنِب الْأَيالْج ِمن ِدئتبياِنِه ونأَس ضرع اكتسيا واِفلَهأَساِن ونالْأَس اِليأَع اكتسيو بحتسم هأَن ح
 ِميِنِه ثُمي ةَ ِمناببالس هعبأُص ةً أَوِشنقَةً خلَ ِخرمعتاكًا اسِسو ِجدي لَم ِمن اِفِعيالش دِعنوِء وضِن الْونس ا ِمنندِعن اكوالس

سنِن الصلَاِة وفَاِئدته إذَا توضأَ ِللظُّهِر ِبِسواٍك وبِقي علَى وضوِئِه إلَى الْعصِر أَو الْمغِرِب كَانَ السواك الْأَولُ سنةً ِللْكُلِّ ِعندنا 
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نده يسن أَنْ يستاك ِلكُلِّ صلَاٍة ، وأَما إذَا نِسي السواك ِللظُّهِر ثُم ذَكَر بعد ذَِلك فَِإنه يستحب لَه أَنْ يستاك حتى يدِرك وِع
   .فَِضيلَته وتكُونَ صلَاته ِبِسواٍك إجماعا 

  

  لُهقَو :مضالْمو اقشِتناِلاسةُ وض   

 ِشقنتسي ا ثُمِديداًء جٍة مرذُ ِلكُلِّ مأْخثَلَاثًا ي فَاه ِمضضما أَنْ يمهتِفيكَياِن وضفَر اِلكقَالَ ما ، ونداِن ِعنتكَّدؤاِن متنا سمه
فٍَة وغَر ثَلَاثًا ِمن ضمضمت فَلَو ِة كَذَِلكنا ِبالسآِتي ِصريٍة ِقيلَ لَا ياِحد.  

وقَالَ الصيرِفي يِصري آِتيا ِبها قَالَ واختلَفُوا ِفي اِلاسِتنشاِق ثَلَاثًا ِمن غَرفٍَة واِحدٍة ِقيلَ لَا يِصري آِتيا ِبالسنِة ِبِخلَاِف الْمضمضِة 
 ثَلَاثًا يعود بعض الْماِء الْمستعمِل إلَى الْكَف وِفي الْمضمضِة لَا يعود ؛ ِلأَنه يقِْدر علَى إمساِكِه ؛ ِلأَنَّ ِفي اِلاسِتنشاِق

الْأَِئم سمِة قَالَ شالَغبلَفُوا ِفي ِصفَِة الْمتاخاِئٍم وص رةٌ إذَا كَانَ غَينا سةُ ِفيِهمالَغبالْمو ِديرِة أَنْ يضمضِفي الْم ِهي اِنيلْوِة الْح
  .الْماَء ِفي ِفيِه ِمن جاِنٍب إلَى جاِنٍب 

 ولَو وقَالَ الِْإمام خواهر زاده ِهي ِفي الْمضمضِة الْغرغَرةُ وِفي اِلاسِتنشاِق أَنْ يجِذب الْماَء ِبنفِْسِه إلَى ما استد ِمن أَنِفِه
   .تمضمض وابتلَع الْماَء ولَم يمجه أَجزأَه والْأَفْضلُ أَنْ يلِْقيه ؛ ِلأَنه ماٌء مستعملٌ 

  

  لُهِن : قَويالْأُذُن حسمو   

ِخلَ سدأَنْ ي وها ومهظَاِهرا ومهاِطنب حسمية وكَّدؤةٌ منس وا هايوا ِفي زمهِديريِن ويا الْأُذُنا ثُقْبمهِه وياخِه ِفي ِصميتابب
صدِر أُذُنيِه ويِدير إبهاميِه علَى ظَاِهِر أُذُنيِه ومسح الرقَبِة ِقيلَ سنةٌ وهو اخِتيار الطَّحاِوي ، وِقيلَ مستحب وهو اخِتيار ال

  .الشِهيِد ، ويمسحهما ِبماٍء جِديٍد 

   .وِفي النهايِة يمسحهما ِبظَاِهِر الْكَفَّيِن ومسح الْحلْقُوِم ِبدعةٌ 

  

  لُهاِبِع : قَوالْأَصِة ويِليلُ اللِّحختو   

  .أَما تخِليلُ اللِّحيِة فَمستحب ِعندهما 

وقَالَ أَبو يوسف سنةٌ وهو اخِتيار الشيِخ وكَيِفيةُ تخِليِلها ِمن أَسفَلَ إلَى فَوِق اللِّحيِة مكْسورةُ اللَّاِم وجمعها لُحى وِلحى 
م وهو الْفَك ظْمِح اللَّاِم عِبفَت ياللَّحا ، وِرهكَساللَّاِم و ما ِبضأَما ، وِرهكَساللَّاِم و مى ِبضِلحى ولُح هعمجِة وياللِّح تبن

ى ورسِدِه الْيِر يصِه ِبِخنلَيلِّلَ ِرجخِغي أَنْ يبنيقَاِطٍر وتاٍء مِبم قفَلَ إلَى فَوأَس ا ِمنِليلُهختا واعمةٌ إجناِبِع فَسِليلُ الْأَصخا تمِإن
يكُونُ التخِليلُ سنةً بعد وصوِل الْماِء أَما إذَا لَم يِصلْ الْماُء فَهو واِجب وكَيِفيةُ التخِليِل أَنْ يبدأَ ِبِخنصِر ِرجِلِه الْيمنى 

ى ورسِلِه الْياِم ِرجهأَ ِبِإبدبيا واِمههِبِإب هِتمخيو ودقْصاِبِع أَنَّ الْمالْأَصِة ويِليِل اللِّحخت نيا بملَه قالْفَرا ، وِرهصِبِخن هِتمخي
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ِبم سِر لَيعاِخلُ الشةُ فَديا اللِّحأَماِبِع ، وكُونُ ِفي الْأَصا يمإن ذَِلكلِِّه وحِض ِفي مِتيفَاُء الْفَرِليِل اسخلْ ِبالتِض بلٍّ ِللْفَرح
الْفَرض إمرار الْماِء علَى ظَاِهِرها ولَو توضأَ ِفي الْماِء الْجاِري أَو الْغِديِر وغَمس ِرجلَيِه أَجزأَه ، وِإنْ لَم يخلِّلْ الْأَصاِبع كَذَا 

   .ِفي الْفَتاوى 

  

  لُهِل إلَى: قَوسالْغ اركْرتالثَّلَاِث و    

الْأُولَى فَرض والثِّنتاِن سنتاِن مؤكَّدتاِن علَى الصِحيِح ، وِإنْ اكْتفَى ِبغسلٍَة واِحدٍة أَِثم ؛ ِلأَنه ترك السنةَ الْمشهورةَ ، وِقيلَ لَا 
و هبِبِه ر هرا أَمى ِبمأَت قَد ه؛ ِلأَن أْثَمفَاِت يرلَاِت لَا الْغسالْغ اركْرةُ تنالس.   

  

  لُهةَ : قَوارالطَّه ِوينِئ أَنْ يضوتِللْم بحتسيو   

و اباِنِه ثَويِفي إتاِب والِْإجيِم وتونَ الْحاِب دبِتحلَى طَِريِق اِلاسِه عا إلَيوعدا كَانَ مم بحتسالْم ِكِه ِعقَابرِفي ت سلَي
 ِحيحالصةٌ وبحتسا مهأَن خيالش ا فَذَكَرها ِصفَتا أَملِّهحما وقِْتهوا وِتهِفيكَيا وِفي ِصفَِته اِضعوِة معبِة ِفي أَريِفي الن الْكَلَامو

ِفيا كَيأَمةٌ وكَّدؤةٌ منا سهةَ أَناحِتبت اسيون ِث أَودالْح فْعت ريون الَى أَوعا إلَى اللَِّه تبقَرلَاِة تأُ ِللصضوأَت تيوقُولُ ني ها فَِإنهت
لْقَلْب والتلَفُّظُ ِبها مستحب ثُم النيةُ إنما ِهي الصلَاِة أَو نويت الطَّهارةَ ، وأَما وقْتها فَِعند غَسِل الْوجِه ، وأَما محلُّها فَا

والِْإخلَاص هو النيةُ والْوضوُء نفْسه لَيس } وما أُِمروا إلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين { فَرض ِللِْعباداِت قَالَ اللَّه تعالَى 
دٍة ، وِإنما هو شرطٌ ِللِْعبادِة أَلَا ترى أَنه لَو كَرره ِمرارا ِفي مجِلٍس واِحٍد كَانَ مكْروها ِلما ِفيِه ِمن الِْإسراِف الْمذْموِم ِبِعبا

ابرِم ؛ ِلأَنَّ التميا ِفي التضةُ فَريالن تا كَانمِإناِء وى ِفي الْمنعِفيِه إلَّا م قبي ِث فَلَمدِزيلًا ِللْحكُونُ ما فَلَا يرطَهقَلْ معي لَم 
دوِن النيِة لَِكنه يقَع ِمفْتاحا التعبِد وِمن شرِط الِْعبادِة النيةُ ، وأَما الْماُء فَمطَهر ِبطَبِعِه فَلَا يحتاج إلَى النيِة إلَّا أَنه لَا يقَع قُربةً ِب

 لَو هى إنتلَاِة حِة الصادالَِة إرٍر إلَّا ِفي حطَهم رغَي ابرِم ؛ ِلأَنَّ التميِر ِبِخلَاِف التطَهاِء الْماِل الْممِتعةً ِباسارقُوِعِه طَهلَاِة ِلوِللص
   .ى أَعضاِئِه ِمن غَيِر قَصٍد أَو عِلم ِنسيانا التيمم لَم يكُن ِمفْتاحا ِللصلَاِة وقَع التراب علَ

  

  لُهِح : قَوسِبالْم هأْسر ِعبوتسيو   

ئًا ويش هِمن كرتي كَذَا إذَا لَم بعوتقَالُ اسالُ يِتئْصاِلاس وه ابِتيعأَنْ اِلاس هتورصِحيِح ولَى الصةٌ عكَّدؤةٌ منس ابِتيعاِلاس
يضع ِمن كُلِّ واِحدٍة ِمن الْيديِن ثَلَاثَ أَصاِبع علَى مقَدِم رأِْسِه ولَا يضع الِْإبهام ولَا السبابةَ ويجاِفي بين كَفَّيِه ويمدهما إلَى 

فَا ثُم يضع كَفَّيِه علَى مؤخِر رأِْسِه ويمدهما إلَى مقَدِم رأِْسِه ثُم يمسح ظَاِهر أُذُنيِه ِبِإبهاميِه وباِطنهما ِبمسبحتيِه كَذَا ِفي الْقَ
   .الْمستصفَى ويمسح رقَبته ِبظَهِر الْيديِن 
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 لُهوَء  : قَوضالْو بتريو   

الترِتيب ِعندنا سنةٌ مؤكَّدةٌ علَى الصِحيِح ويِسيُء ِبترِكِه والْبداَءةُ ِبالْمياِمِن فَِضيلَةٌ وسواٌء ِعندنا الْوضوُء والتيمم ِفي كَوِن 
  .الترِتيِب ِفيِهما سنةً 

  

  لُهقَو :بالَى ِبِذكِْرِه فَيعت أَ اللَّهدا بأُ ِبمد   

وهو ِعند غَسِل الْوجِه والْموالَاةُ سنةٌ ِعندنا ، وقَالَ ماِلك فَرض والْموالَاةُ ِهي التتابع وحده أَنْ لَا يِجف الْماُء عن الْعضِو 
هدعا بِسلَ مغلَ أَنْ يِد فَِإنَّ قَبرِة الْبا لَا ِبِشدِفيِهم ِرعسي فَافاِح فَِإنَّ الْجيالرو رِة الْحِبِشد ارِتبلَا اعِدٍل وتعاٍن ممِفي ز 

لْجفَاف إلَيِه ِلأَجِل الْحمى وِإنما يكْره التفِْريق الْجفَاف يبِطئُ ِفيِه ويعتبر أَيضا اسِتواُء حالَِة الْمتوضِئ فَِإنَّ الْمحموم يساِرع ا
ِفي الْوضوِء إذَا كَانَ ِلغيِر عذٍْر أَما إذَا كَانَ ِلعذِْر فَرِغ ماِء الْوضوِء أَو انقَلَب الِْإناُء فَذَهب ِلطَلَِب الْماِء أَو ما أَشبه ذَِلك فَلَا 

   .التفِْريِق علَى الصِحيِح وهكَذَا إذَا فَرق ِفي الْغسِل والتيمِم بأْس ِب

  

  لُهاِمِن : قَويِبالْمو   

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه  { أَي يبدأُ ِبالْيِد الْيمنى قَبلَ الْيسرى وِبالرجِل الْيمنى قَبلَ الْيسرى وهو فَِضيلَةٌ علَى الصِحيِح ؛ ِلأَنَّ
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِه صلَيعِس نى ِفي لُبتٍء حياِمِني ِفي كُلِّ شيأَ ِبالْمدبأَنْ ي ِحبكَانَ ي لَّمسو { هةٌ إلَى أَنارذَا إشِفي هو

الْيمنى علَى الْيسرى كَما ِفي الْيديِن والرجلَيِن لَِكنا نقُولُ الْيداِن والرجلَاِن يغسلَاِن ِبيٍد كَانَ ينبِغي أَنْ يقَدم مسح الْأُذُِن 
ِن ذَِلكا ِلكَوِميعِن جيدا ِبالْيعاِن محسماِن فَيا الْأُذُنأَماِمِني ، ويا ِبالْمأُ ِفيِهمدبٍة فَياِحدو دإلَّا ي لَه كُني لَم ى لَوتلَ حهأَس 

 قأَلْحِن ولَيجالرِن ويدا ِفي الْيى كَمرسِبالْي ى ثُمنمأُ ِبالْأُذُِن الْيدبي ها فَِإنعا ممهحسم هِكنملَا يِه ِعلَّةٌ ويدى يدِبِإح ةٌ أَواِحدو
دالْخ مهضعِن بيا إلَّا الْأُذُنمهِن ِمنمالْأَي قِْدميت بحتساِن لَا يوضِة عاراِء الطَّهضِفي أَع سلَيكِْم وِن ِفي الْحيِن ِبالْأُذُني.   

  

  لُهوِء : قَوضةُ ِللْواِقضاِني النعالْمو   

نسوِء وضِض الْواِن فَريب غَ ِمنا فَرِبِه لَم ادراِم يسإلَى الْأَج ى أُِضيفتم قْضالنو هقُضنا ياِن ميالْآنَ ِفي ب عراِتِه شبحتسمِنِه و
ا هئُ هضوتالْمو هِمن طْلُوبالْم وا همع هاجرِبِه إخ ادرا يِرهإلَى غَي ى أُِضيفتما وأِْليِفِهمطَالُ تلَاِة إبلَى الصا عا كَانَ قَاِدرن

  .ومس الْمصحِف فَلَما بطَلَ ذَِلك ِبالْحدِث انتقَضت ِصفَته وخرج عما كَانَ علَيِه 
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   قَولُه كُلُّ ما خرج ِمن السِبيلَيِن  

اللَّه هِحمِخ ريأِْب الشد ِمناِن وجا الْفَرمهو هلَى أَنِفيِه ع فَقتِن مِبيلَيالس ِمن اِرجالْخلَِف ِفيِه وتخِبالْم فَِق ِفيِه ثُمتأَ ِبالْمدبأَنْ ي 
وغَيِر ذَِلك ، واعلَم أَنَّ كَِلمةَ كُلٍّ ينقُض الْوضوَء فَقَدمه ِلذَِلك ثُم عقَّبه ِبالْمختلَِف ِفيِه ، وهو خروج الدِم والْقَيِح والْقَيِء 

 ، ِر ذَِلكغَيا وصالْحِد ورالدِي ودالْوذِْي والْمِة واضِتحِم اِلاساِد كَدتعالْم رغَيو ادتعلُ الْماونتاِد فَتوِم الْأَفْرمِلع تِضعو
لَّ ما خرج ينقُض الْوضوَء فَهلْ هو كَذَِلك قُلْنا نعم إلَّا الريح الْخاِرجةَ ِمن الذَّكَِر وفَرِج الْمرأَِة ومفْهوم كَلَاِم الشيِخ أَنَّ كُ

اِئِطها واِحد فَيخرج ِمنها ِريح منِتنةٌ فَِإنها لَا تنقُض علَى الصِحيِح إلَّا أَنْ تكُونَ الْمرأَةُ الْفَضاةُ وِهي الَِّتي مسلَك بوِلها وغَ
فَِإنه يستحب لَها الْوضوُء ولَا يِجب ؛ ِلأَنه يحتِملُ أَنها خرجت ِمن الدبِر فَتنقُض ويحتِملُ أَنها خرجت ِمن الْفَرِج فَلَا 

قُّنيلُ تالْأَصو ، قُضنالَِة توُء ِلِإزضا الْولَه بحتسي لَِكن كا ِبالشوُءهضو قَضتنِفيِه فَلَا ي كُوكشم اِقضالنِة وارالطَّه 
   .اِلاحِتماِل وأَما الدودةُ الْخاِرجةُ ِمن الذَّكَِر والْفَرِج فَناِقضةٌ ِبالِْإجماِع 

  

  لُهقَو :مالدِن ودالْب ا ِمنجرإذَا خ حالْقَيو    

 ِمن اِرجِن ؛ ِلأَنَّ الْخدِبالْب دقَيةٌ وفْوكُونُ ِفيِه صةُ فَتدلُظَ الْمغلَ أَنْ تِم قَبِلِط ِبالدتخِح الْمراُء الْجم وهو ِديدالص كَذَِلكو
طُ ِفيِه الترتشِن لَا يلَيبالس زاوج.  

  .وقَالَ زفَر الدم والْقَيح ينقُضاِن الْوضوَء ، وِإنْ لَم يتجاوزا 

فَِإنه لَا ينقُض وقَالَ الشاِفِعي رِضي اللَّه عنه لَا ينقُضاِن ، وِإنْ تجاوزا وقَيد ِبقَوِلِه خرجا احِترازا عما إذَا خرجا ِبالْمعالَجِة 
 جرإذَا خ ِديِنيِق الْمالِْعر ا ِمنازِترِح احالْقَيِم وِبالد دقَيو قْضالن ِسيخرالس ارِتياخِة واياِحِب الِْهدص ارِتياخ وهوَء ، وضالْو

ا ماِئع وأَما الَِّذي يِسيلُ ِمنه إنْ كَانَ صاِفيا لَا ينقُض قَالَ ِفي الْيناِبيِع الْماُء الصاِفي إذَا ِمن الْبدِن فَِإنه لَا ينقُض ؛ ِلأَنه خيطٌ لَ
 الْأَنِف نِقض ، وِإنْ كَانَ لَم خرج ِمن النفْلَِة لَا ينقُض ، وِإنْ أَدخلَ أُصبعه ِفي أَنِفِه فَدِميت أُصبعه إنْ نزلَ الدم ِمن قَصبِة

ينِزلْ ِمنها لَم ينقَض ولَو عض شيئًا فَوجد ِفيِه أَثَر الدِم أَو استاك فَوجد ِفي السواِك أَثَر الدِم لَا ينقَض ما لَم يتحقَّق السيلَانُ 
دم علَى الْعوِد لَا ينقَض إلَّا أَنْ يِسيلَ بعد ذَِلك ِبحيثُ يغِلب علَى الريِق ولَو استنثَر فَسقَطَ ِمن أَنِفِه ولَو تخلَّلَ ِبعوٍد فَخرج ال

 وُءهضو قَضتٍم انةُ دقَطْر تِإنْ قَطَرو قَضنٍم لَا يلَةُ دكُت.  

  

  لُهِض: قَووإلَى م زاوجٍع فَت   

حد التجاوِز أَنْ ينحِدر عن رأِْس الْجرِح وأَما إذَا علَا ولَم ينحِدر لَا ينقُض وعن محمٍد رِحمه اللَّه إذَا انتفَخ علَى رأِْس 
 ، ولَو أَلْقَى علَيِه ترابا أَو رمادا فَتشرب ِمنه ثُم خرج فَجعلَ الْجرِح وصار أَكْثَر ِمن رأِْس الْجرِح نقَض ، والصِحيح الْأَولُ

هحسم جرا خكَانَ كُلَّم كَذَا لَوو قَضن زاوجلَت لَاهلَوا وابرِه تلَيع   
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لَ نقَض ولَو سالَ الدم إلَى ما لَانَ ِمن الْأَنِف ، والْأَنف مسدودةٌ نقَض ولَو أَو أَخذَه ِبقُطْنٍة ِمرارا وكَانَ ِبحيثُ لَو تركَه لَسا
ضعفَذَ الْبِن فَناطُ ذَا طَاقَيبِإنْ كَانَ الرِإلَّا فَلَا ، وو قَضاِرِج نلَلُ إلَى الْخفَذَ الْباطُ إنْ نبلَّ الرتفَاب حرطَ الْجبِض رعإلَى الْب 

 ماِنِه دنِن أَسيب ِمن جرِإنْ خِإلَّا فَلَا ، وو قَضوِجِه نرخ دِعن عجوإنْ ت ِديدص أَو حِه قَييأُذُن ِمن جرِإلَّا فَلَا فَِإنْ خو قَضن
ا سكَان ِم أَوةُ ِللدلَبالْغ تيِق إنْ كَانلَطَ ِبالرتاخو يقالر اِئمالص لَعتذَا إذَا ابلَى هعو قُضنا لَا يغَاِلب يقِإنْ كَانَ الرو ، قَضاًء نو

أَ إنْ كَانَ صِغريا لَا وِفيِه الدم إنْ كَانَ الدم غَاِلبا أَو كَانا سواًء أَفْطَر الصاِئم وِإلَّا فَلَا ولَو مص الْقُراد عضو إنساٍن فَامتلَ
ينقُض ، وِإنْ كَانَ كَِبريا نقَض ، وِإنْ سقَطَ ِمن جرِحِه دودةٌ لَا ينقُض وِهي طَاِهرةٌ وِإنْ سقَطَت ِمن السِبيلَيِن فَِهي نِجسةٌ 

تي لَمِح ورالْج ِمن مالد جرِإذَا خوَء وضالْو قُضنتكُونُ وا لَا يِة مايقَالَ ِفي الِْهد ِجسن أَو طَاِهر ولْ ههو قُضنلَا ي زاوج
حدثًا لَا يكُونُ نِجسا يروى ذَِلك عن أَِبي يوسف وهو الصِحيح وِعند محمٍد نِجس والْفَتوى علَى قَوِل أَِبي يوسف ِفيما 

ب الْجاِمداِت كَالثِّياِب والْأَبداِن والْحِصِري وعلَى قَوِل محمٍد ِفيما إذَا أَصاب الْماِئعاِت كَالْماِء وغَيِرِه وكَذَا الْقَيُء إذَا أَصا
  .إذَا كَانَ أَقَلَّ ِمن ِملِْء الْفَِم علَى هذَا الِْخلَاِف 

  

  لُهقَو :الت كْمح قُهلْحطِْهِري ي   

يعِني يِجب تطِْهريه ِفي الْحدِث أَو الْجنابِة حتى لَو سالَ الدم ِمن الرأِْس إلَى ما لَانَ ِمن الْأَنِف نقَض الْوضوَء ِبِخلَاِف ما إذَا 
الت كْمح قُهلْحلَا ي هِة الذَّكَِر ؛ ِلأَنبلُ إلَى قَصولَ الْبزِح نراِطِن الْجبِن وينياِخِل الْعد نطِْهِري عالت كْمِلِه حِبقَو زرتاحطِْهِري و

ا لَممِإنِف وِة الْأَنبقَصو   

أَنه لَا يستِحيلُ تطِْهريه ؛ ِلأَنَّ حِقيقَةَ يقُلْ يلْحقُه التطِْهري ؛ ِلأَنه لَو قَالَ ذَِلك دخلَ تحته باِطن الْعيِن وباِطن الْجرِح ؛ ِل
   .التطِْهِري ِفيِه ممِكنةٌ ، وأَما حكْمه فَقَد رفَعه الشاِرع ِللضرورِة 

  

  لُهقَو : لَأ الْفَمُء إذَا مالْقَيو   

الص وكَلٍُّف هإلَّا ِبت طُهبض ِكنما لَا يم وهو الْكَلَام عنا مِقيلَ مو ، ِحيح.  

 لَأَ الْفَمم لَوو قُضنلَا ي اِفِعيقَالَ الشو.  

ض إذَا ملَأَ الْفَم ولَا وقَالَ زفَر ينقُض قَِليلُه وكَِثريه والْقَيُء خمسةُ أَنواٍع ماٌء وطَعام ودم وِمرةٌ وبلْغم فَِفي الثَّلَاثَِة الْأُوِل ينقُ
 لَأَ الْفَمإذَا م قُضني فوسأَِبي ي دِعنو لَأَ الْفَمِإنْ ما ، ومهداِقٍض ِعنن ريفَغ ملْغا الْبأَمو ذَِلك إذَا كَانَ أَقَلَّ ِمن قُضني

 ِمن الرأِْس فَغير ناِقٍض إجماعا ؛ ِلأَنه مخاطٌ وأَما الدم إذَا كَانَ غَِليظًا جاِمدا والِْخلَاف ِفي الصاِعِد ِمن الْجوِف أَما الناِزلُ
  .غَير ساِئٍل لَا ينقُض حتى يملَأَ الْفَم فَِإنْ كَانَ ذَاِئبا نقَض قَِليلُه وكَِثريه ِعندهما 

قُضنلَا ي دمحقَالَ مِقي وترِفي الْم الِْخلَافٍد ومحلَ مِجيِز قَوِفي الْو ححصِء ، واِع الْقَيواِئِر أَنا ِبسارِتباع لَأَ الْفَممى يتح 
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 ِربش لَوفَاِق ، وِباِلات هكَِثريو قَِليلُه اِقضأِْس فَنالر اِزلُ ِمنا النأَمِف ، ووالْج ِمن وُءهضو ِقضا ناِفيص اًء فَقَاَءهم.  

 ادحٍد اتمحم دِعنو فوسأَِبي ي دِلِس ِعنجالْم ادحات ربتعفَالْم لَأَ الْفَملَم ِمعج ثُ لَويقًا ِبحفَرتِإنْ قَاَء مى ، واوكَذَا ِفي الْفَت
ِسري اتحاِد السبِب إذَا قَاَء ثَاِنيا قَبلَ سكُوِن النفِْس ِمن الْغثَياِن فَهو متِحد ، وِإنْ قَاَء ثَاِنيا بعد سكُوِن السبِب وهو الْغثَيانُ وتفْ

 ِلفتخم وفِْس فَهالن.  

 ربتاع دمحذَا فَمكِْس هلَى عأَلَةٌ عسى مرغى الصاوِفي الْفَتو عزإذَا ن ِهيِب وبالس ادحات ربتاع فوسو يأَبو ِلسجالْم
ي خاتما ِمن أُصبِع الناِئِم ثُم أَعاده فَأَبو يوسف اعتبر ِفي نفِْي الضماِن النومةَ الْأُولَى حتى إنه لَو استيقَظَ بعد ذَِلك ثُم نام ِف

دِعنو فوسأَِبي ي داِن ِعنمالض أْ ِمنربي ِعِه لَمبِفي أُص هادِضِعِه فَأَعوم   

ٍم ثُم أَعاده محمٍد يعتبر الْمجِلس حتى إنه لَا يضمنه ما دام ِفي مجِلِسِه ، قَالَ ِفي الْواِقعاِت رجلٌ نزع خاتما ِمن أُصبِع ناِئ
ِفي ذَِلك النوِم يبرأُ إجماعا وِإنْ استيقَظَ قَبلَ أَنْ يِعيده ثُم نام ِفي موِضِعِه فَأَعاده ِفي النومِة الثَّاِنيِة لَا يبرأُ ِعند أَِبي يوسف ؛ 

لَما لَم يرده حتى نام لَم يبرأْ ِبالرد إلَيِه وهو ناِئم ِبِخلَاِف الْأُولَى ؛ ِلأَنه هناك وجب الرد إلَى ِلأَنه لَما انتبه وجب رده إلَيِه فَ
لَى ناِئٍم ، وِعند محمٍد يبرأُ ؛ ِلأَنه ما دام ِفي الناِئِم وقَد وِجد وهنا لَما استيقَظَ وجب رده إلَى مستيِقٍظ فَلَا يبرأُ ِبالرد إ

 هدفَر رِضٍع آخوِفي م امن ِه ثُمإلَي هدري لَمو ِلِسِه ذَِلكجم نع فَِإنْ قَام هقَظَتيو همون ركَرت لَوِه ، ولَيانَ عملَا ض ِلِسِه ذَِلكجم
وهِب وبالسِلِس وجِتلَاِف الْما ِلاخاعماِن إجمالض أْ ِمنربي لَم اِئمن .   

  

  لُها : قَوطَِجعضم موالنو   

أَن ِحيحلَا الص ثٌ أَمدح مولْ النهو كِْميالْح اِقضذَا النهو ِقيِقيالْح اِقضالن وه مقَدكَانَ الَِّذي ت لَو هٍث ؛ ِلأَندِبح سلَي ه
حدثًا استوى وجوده ِفي الصلَاِة وغَيِرها ولَِكنا نقُولُ الْحدثُ ما لَا يخلُو عنه الناِئم ، وقَولُه والنوم مضطَِجعا هذَا إذَا كَانَ 

ها كَالْمِريِض إذَا صلَّى مضطَِجعا فَِفيِه اخِتلَاف والصِحيح أَنه ينتقَض أَيضا وِبِه نأْخذُ وقَالَ خاِرج الصلَاِة وأَما إذَا كَانَ ِفي
 قُضنلَا ي مهضعب.  

  

  لُهِكئًا : قَوتم أَو   

  .أَي علَى أَحِد ِوركَيِه فَهو كَالْمضطَِجِع 

  

  لُهقَو :سم قَطَ أَولَس هنأُِزيلَ ع ٍء لَويا إلَى شِندت   

اِلاسِتناد هو اِلاعِتماد علَى الشيِء ، ولَو وضع رأْسه علَى ركْبتيِه ونام لَم ينقَض وضوُءه إذَا كَانَ مثِْبتا مقْعدته علَى الْأَرِض 
را وِبيتحِإنْ كَانَ ما ، وضأَي قَضنِه لَا ييتكْبلَى رع هأْس.   
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  لُهونُ : قَونالْجاِء وقِْل ِبالِْإغْملَى الْعةُ علَبالْغو   

ةٌ تضِعف الْقُوى ولَا تِزيلُ الِْحجا الِْإغْماُء آفَةٌ تعتِري الْعقْلَ وتغِلبه والْجنونُ آفَةٌ تعتِري الْعقْلَ وتسلُبه ، ويقَالُ الِْإغْماُء آفَ
 كَثُر ا قَلَّ أَوِرهغَيلَاِة وثَاِن ِفي الصدا حمهى وِزيلُ الْقُولَا تا وِزيلُ الِْحجونُ آفَةٌ تنالْجقْلُ والْع وهو.  

 ِفي الصلَاِة وغَيِرها ، والسكْرانُ هو الَِّذي تختلُّ ِمشيته ولَا يعِرف وكَذَا السكْر ينقُض الْوضوَء أَيضا ِفي الْأَحواِل كُلِّها
ى الْمرأَةَ ِمن الرجِل ، وقَولُه والْجنونُ ِبالرفِْع ولَا يجوز خفْضه ِبالْعطِْف علَى الِْإغْماِء ؛ ِلأَنه عكْسه ويجوز خفْضه علَ

   .الْمجاورِة 

  

  لُهوٍد : قَوجسكُوٍع ولَاٍة ذَاِت رةُ ِفي كُلِّ صقَهالْقَهو   

هةُ ما يكُونُ سواٌء بدت أَسنانه أَو لَم تبد وسواٌء قَهقَه عاِمدا أَو ساِهيا متوضئًا أَو متيمما ولَا يبطُلُ طَهارةُ الْغسِل والْقَهقَ
مسموعا لَه وِلجاِرِه والضِحك ما يكُونُ مسموعا لَه دونَ جاِرِه وهو يفِْسد الصلَاةَ ولَا ينقُض الْوضوَء والتبسم ما لَا يكُونُ 

 ِفي الصلَاِة لَا تنقُض الْوضوَء وتفِْسد الصلَاةَ ولَو نِسي كَونه ِفي الصلَاِة مسموعا لَه وهو لَا يفِْسدهما جِميعا وقَهقَهةُ الناِئِم
لْحدِث فَقَهقَه اُنتِقض وضوُءه وقَهقَهةُ الصِبي لَا تنقُض الْوضوَء إجماعا وتفِْسد صلَاته كَذَا ِفي الْمستصفَى ، والْباِقي ِفي ا

إذَا جاَء متوضئًا وقَهقَه ِفي الطَِّريِق تفِْسد صلَاته ولَا تنقُض وضوَءه وِإذَا اغْتسلَ الْجنب وصلَّى وقَهقَه لَا يبطُلُ الْغسلُ وِإنما 
 لَه وزجلَا ي هى إنتوِء حضاِء الْوضةُ أَعارطُلُ طَهبِبِه ي ِرزتحوٍد يجسكُوٍع وذَاِت ر لُهقَووٍء ، وضِديِد وجِر تغَي ِمن لِّيصأَنْ ي

الِْجنازِة لَيست ِمن صلَاِة الِْجنازِة وسجدِة التلَاوِة فَِإنه إذَا قَهقَه ِفيِهما لَا ينقَض وضوُءه وتبطُلُ صلَاته وسجدته ؛ ِلأَنَّ صلَاةَ 
   .ِبصلَاٍة مطْلَقٍَة حتى لَو حلَف لَا يصلِّي فَصلَّى صلَاةَ الِْجنازِة لَا يحنثُ 

  

  لُهقَو : اقشِتناِلاسةُ وضمضِل الْمسالْغ ضفَرو   

دِعنفَاِس والنِض ويالْحِة وابنالْج لَ ِمنسِني الْغعاِن يتنس هنع اللَّه ِضير اِفِعيالش .  

  

   قَولُه وغَسلُ ساِئِر الْبدِن  

ماسةً الساِئر الْباِقي وِمنه السؤر الَِّذي يبِقيِه الشاِرب ولَو انغمس الْجنب ِفي الْبحِر أَو الْغِديِر الْعِظيِم أَو الْماِء الْجاِري انِغ
واِحدةً ووصلَ الْماُء إلَى جِميِع بدِنِه وتمضمض واستنشق أَجزأَه وكَذَا إذَا أَصابه الْمطَر ووصلَ الْماُء إلَى جِميِع بدِنِه ، 

زالْقُلْفَِة أَج تحا تاُء إلَى مِصل الْمي لَمو لَ الْأَقْلَفساغْت لَوو قَد ِجنيا عأَظْفَاِره تحتأَةُ ورالْم لَتساغْت لَوا ِخلْقَةٌ وه؛ ِلأَن أَه
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 هفَِإن خسا وأَظْفَاِره تحا إذَا كَانَ تأَمو ، هتحا تاِء إلَى مالُ الْما إيصهلَيع بجو تحاُء إلَى تِصل الْمي لَمو فجو ِبسي
جي دسجتالْم ابكَذَا الِْخضو ، هالَتإز بجٍد ولَبتوٍغ مضمٍز مبخ ٍك أَومس رِنِه ِقشدلَى بكَانَ ع لَوالَِتِه وِر إزغَي ا ِمنِزيه

وهةٌ وةٌ فَِريضعبا أَرهجو رشع دلَى أَحلَ عسأَنَّ الْغ لَماعاُء والِْحنفَةُ وشالْح تٍر إذَا غَاببد ٍل أَوالِْإيلَاِج ِفي قُب لُ ِمنسالْغ 
 علَى الْفَاِعِل والْمفْعوِل ِبِه أَنزلَ أَو لَم ينِزلْ والثَّاِني الْغسلُ ِمن الِْإنزاِل عن شهوٍة ِبأَي وجٍه كَانَ ِمن إتياِن بِهيمٍة أَو معالَجِة

 اِبعالرِض ويالْح لُ ِمنسالثَّاِلثُ الْغاٌء ووس أَةُ ِفي ذَِلكرالْملُ وجالرٍة ، ووهِس ِلشِباللَّم لَِة أَوِبالْقُب ِتلَاِم أَوِباِلاح ِد أَوالذَّكَِر ِبالْي
عملُ الْجةٌ غُسنس هةٌ ِمنعبأَرفَاِس والن لُ ِمنسلُ الْغغُسٍة ورمع ٍة أَوجح امراٌء كَانَ إحواِم سرلُ الِْإحغُسِن ويلُ الِْعيدغُسِة و

 وربِع يوِم عرفَةَ ِللْوقُوِف وغُسلَاِن واِجباِن غُسلُ الْموتى وغُسلُ النجاسِة إذَا كَانت أَكْثَر ِمن قَدِر الدرهِم ِفي الْمغلَّظَِة
وهو بحتسلٌ مغُسفَّفَِة وخِب ِفي الْمالثَّو   

 ونُ إذَا أَفَاقنجكَذَا الْمو نكَا ِبالسرِة إذَا أَدِبيالصو ِبيالصا ولَمِة إذَا أَسالْكَاِفرلُ الْكَاِفِر وغُس ذَِلك ِمن كَِثري.   

  

  لُهقَو :ةُ الْغنسو هجفَرِه ويدِسلَ يغِسلُ فَيتغأَ الْمدبِل أَنْ يس   

 سماه مغتِسلًا ؛ ِلأَنه قَرب ِمن اِلاغِْتساِل كَما قُلْنا إذَا استيقَظَ الْمتوضئُ ِمن نوِمِه والسنةُ أَنْ يبدأَ ِبالنيِة ِبقَلِْبِه ويقُولَ ِبِلساِنِه

 بحتسيِة ، واسجالن ِمن هابا أَصِسلُ متغي ِجي ثُمنتسي ِن ثُميدِل الْيغَس دالَى ِعنعت ي اللَّهمسي ِة ثُمابنفِْع الْجلَ ِلرسالْغ تيون
  أَنْ يبدأَ ِبِشقِِّه الْأَيمِن 

  لُهةً إنْ: قَواسجِزيلُ نيِنِه ودلَى بع تكَان    

وِفي بعِض النسِخ ويِزيلُ النجاسةَ معرفًا ِبالْأَلِْف واللَّاِم إلَّا أَنَّ النِكرةَ أَحسن وِإنما قَالَ إنْ كَانت علَى بدِنِه ولَم يقُلْ إذَا 
   وِإذَا تدخلُ علَى أَمٍر كَاِئٍن أَو منتظٍَر لَا محالَةَ والنجاسةُ قَد توجد وقَد لَا توجد كَانت ؛ ِلأَنَّ إنْ تدخلُ علَى خطَِر الْوجوِد

  لُهِه : قَولَيلَاِة إلَّا ِرجِللص وَءهضأُ وضوتي ثُم   

والر ظَاِهر وهو هأْسر حسمي هةٌ إلَى أَنارةَ ِفيِه ؛ ِلأَنَّ ِفيِه إشلَا فَاِئد ه؛ ِلأَن هحسملَا ي هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع نسى الْحورِة واي
ا كَانَ علَى لَوٍح أَو الِْإسالَةَ تعِدم الْمسح ، والصِحيح أَنه يمسحه وقَولُه إلَّا ِرجلَيِه هذَا إذَا كَانَ ِفي مستنقَِع الْماِء أَما إذَ

  قَبقَاٍب أَو حجٍر لَا يؤخر غَسلَهما 

  لُهِدِه ثَلَاثًا : قَوساِئِر جسأِْسِه ولَى راَء عالْم ِفيضي ثُم   

يِع شعِرِه وبشِرِه ومعاِطِف بدِنِه فَِإنْ بِقي ِمنه الْأُولَى فَرض والثِّنتاِن سنتاِن علَى الصِحيِح ويِجب أَنْ يوِصلَ الْماَء إلَى جِم
شيٌء لَم يِصبه الْماُء فَهو علَى جنابِتِه حتى يغِسلَ ذَِلك الْموِضع فَِإنْ كَانَ ِفي أُصبِعِه خاتم ضيق حركَه حتى يِصلَ الْماُء 

خيو هتحا تإلَى م ضِليلُ فَرخِصلْ فَالتي ا إذَا لَمأَما ، ومهنيا بلَ إلَى مصو اُء قَدإذَا كَانَ الْم هاِبعلِّلُ أَص  
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  لُهكَاِن: قَوالْم ذَِلك نى عحنتي ثُم   

   فَيغِسلُ ِرجلَيِه 

  .انَ علَى حجٍر أَو غَيِرِه وقَد غَسلَهما عِقيب مسِح رأِْسِه فَلَا يلْزمه إعادةُ غَسِلِهما هذَا إذَا كَانَ ِفي مستنقَِع الْماِء أَما إذَا كَ

و ، هدا أَفْسِإنْ كَانَ كَِثرياَء ، والْم فِْسداِء إنْ كَانَ قَِليلًا لَا يِل ِفي الِْإنسقِْت الْغاُء ِفي والْم قَاطَرت لَوو فَِرجنا لَا يالْقَِليِل م دح
   .ماُء الِْإناِء ِعند وقُوِعِه ولَا يستِبني وعن محمٍد إنْ كَانَ ِمثْلَ رُءوِس الِْإبِر فَهو قَِليلٌ وِإلَّا فَهو كَِثري كَذَا ِفي الْفَواِئِد 

  

  لُهقُ: قَونأَِة أَنْ ترلَى الْمع سلَيِر وعولَ الشاُء أُصلَغَ الْمِل إذَا بسا ِفي الْغهفَاِئرض ض   

وقَالَ الِْإمام أَحمد يِجب علَى الْحاِئِض النقْض ولَا يِجب علَيها ِفي الْجنابِة وِفي تخِصيِص الْمرأَِة إشارةً إلَى أَنه يِجب علَى 
قْضِل النجالر بجِر وعوِل الشاُء إلَى أُصِصلُ الْمثُ لَا ييا ِبالطِّيِب ِبحهأْسأَةُ ررالْم قَتأَلْز لَوقِِّه ، وِة ِفي حوررِم الضدِلع 

اغِْتساِل ِمن الْجنابِة إنْ كَانت غَِنيةً فَثَمنه علَيها ، علَيها إزالَته ِليِصلَ الْماُء إلَى أُصوِلِه فَِإنْ احتاجت الْمرأَةُ إلَى ِشراِء الْماِء ِلِل
  .وِإنْ كَانت فَِقريةً فَعلَى الزوِج ، وِقيلَ يقَالُ لَه إما أَنْ تدعها تذْهب إلَى الْماِء أَو تنقُلَه أَنت إلَيها 

الزوِج كَما يِجب علَيِه ِللشرِب وأَما ثَمن ماِء الْوضوِء فَعلَى الزوِج إجماعا وثَمن ماِء اِلاغِْتساِل وقَالَ أَبو اللَّيِث يِجب علَى 
أَنه يقِْدر علَى وطِْئها دونَ اِلاغِْتساِل ِمن الْحيِض إنْ انقَطَع ِلأَقَلَّ ِمن عشرِة أَياٍم فَعلَى الزوِج وِإنْ انقَطَع ِلعشرٍة فَعلَيها ؛ ِل

   .فَكَانت ِهي الْمحتاجةَ إلَيِه ِلأَداِء الصلَاِة 

  

  لُهِة إلَى آِخِرِه : قَووهالشفِْق وِه الدجلَى وع ِنيالُ الْمزِل إنسةُ ِللْغوِجباِني الْمعالْمو   

ي موِجبةٌ ِللْجنابِة لَا ِللْغسِل علَى الصِحيِح ؛ ِلأَنها تنقُضه فَكَيف توِجبه وِإنما سبب وجوِب الْغسِل إرادةُ الصلَاِة هِذِه الْمعاِن
يا الشهِذِه الَِّتي ذَكَرا هأَمِة ، وابنالْج عم لُهِحلُّ ِفعا لَا يةُ مادإر أَو كَِسرني ضيأَب اِثرخ ِنيالْماٍب وبِبأَس تسلَيوطٌ ورفَش خ

  .ِمنه الذَّكَر ِعند خروِجِه ويخلَق ِمنه الْولَد وراِئحته ِعند خروِجِه كَراِئحِة الطَّلِْع وِعند يبِسِه كَراِئحِة الْبيِض 

  

  لُهقَو :لَى وِة عوهالشفِْق وِه الدج   

هذَا ِبِإطْلَاِقِه لَا يستِقيم إلَّا علَى قَوِل أَِبي يوسف ؛ ِلأَنه يشتِرطُ ِلوجوِب الْغسِل ذَِلك وأَما علَى قَوِلِهما فَلَا يستِقيم ؛ ِلأَنهما 
وهش نع هوجرِل خسالْغ ببلَا سعفٍْق جِر دغَي ِمن جرخٍة ووهكَاِنِه ِبشم نلَ عفَصإذَا ان هى إنتطًا حرش فْقلَا الدعجي لَمٍة و

ِه الدجلَى وِلِه عى قَونعموِجِه ورخ دا ِعنضةُ أَيوهطُ الشرتشي هدِعنا ومهدلُ ِعنسالْغ بجٍة ووهشو لَوا واِبعتتلَ مزن فِْق أَي
 ثُم هتوهش تركَسى انتلَى ذَكَِرِه حع دش رالظُّه با قَارٍة فَلَموهِبش هِمن ِنيلَ الْمفَصٍة فَانوهأٍَة ِبشرإلَى ام ظَرن أَو لَمتاح

غسلُ ِعندهما وِعنده لَا يِجب ، وكَذَا إذَا اغْتسلَ الْمجاِمع قَبلَ أَنْ يبولَ أَو ينام ثُم خرج تركَه فَسالَ ِبغيِر شهوٍة وجب الْ
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الْب دعب جرِإنْ خو ، ِجبلَا ي هدِعنا ومهدِل ِعنسةُ الْغادِه إعلَيع بجِل وسالْغ دعب ِنياِقي الْما ، باعمإج ِعيدِم لَا يوالن ِل أَوو
ولَو استيقَظَ فَوجد علَى فَِخِذِه أَو ذَكَِرِه بلَلًا ولَم يذْكُر اِلاحِتلَام فَِإنْ كَانَ ذَكَره منتِشرا قَبلَ النوِم فَلَا غُسلَ علَيِه إلَّا أَنْ 

و ، ِنيم هأَن قَّنيتِفييلُ ، وسِه الْغلَيِم فَعولَ النا قَباِكنِإنْ كَانَ س   

الْخجنِدي إنْ كَانَ مِنيا وجب الْغسلُ ِباِلاتفَاِق ، وِإنْ كَانَ وديا لَا يِجب ِباِلاتفَاِق ، وِإنْ كَانَ مذْيا وجب الْغسلُ ِعندهما 
  .حِتلَام أَو لَا سواٌء تذَكَّر اِلا

 ِتلَاماِلاح قَّنيإلَّا إذَا ت ِجبلَا ي فوسو يقَالَ أَبو.   

  

  لُهاٍل : قَوزِر إنغَي ِن ِمنيانالِْتقَاُء الِْختو   

وِجباٍر لَا يوِر تغَي ِج ِمنلَاقَاِة الْفَرم قُّنيفَِة فَِإنَّ تشاِري الْحوت عم أَي نةٌ عارِعب وها ومهاذَاتحا مِبالِْتقَاِئِهم ادرالْملَ وسالْغ 
انَ إيلَاِج الْحشفَِة كُلِّها وِفي قَوِلِه والِْتقَاُء الِْختانيِن نظَر فَِإنه لَو قَالَ وِبغيبوبِة الْحشفَِة ، كَما قَالَ حاِفظُ الديِن ِفي الْكَنِز كَ

أَحسن وأَعم ؛ ِلأَنَّ الِْإيلَاج ِفي الدبِر يوِجب الْغسلَ ولَيس هناك ِختاناِن يلْتِقياِن ولَو كَانَ مقْطُوع الْحشفَِة يِجب الْغسلُ 
   .ِبِإيلَاِج ِمقْداِرها ِمن الذَّكَِر 

  

  لُهقَو : فَاسالنو ضيالْحو   

ِقطَاِع أَيلُ ِباِلانسالْغ ِجبلْ يه اِيخشالْم لَفتاخِة وِم الْفَاِئددلُ ِلعسالْغ ِجبِن لَا يياِقيب اما دا ممها ؛ ِلأَنمهِمن وجرالْخ 
راِقيني ِباِلانِقطَاِع ، وهو اخِتيار الشيِخ وِعند الْبخاِريني ووجوِب الصلَاِة أَو ِباِلانِقطَاِع لَا غَير فَِعند الْكَرِخي وعامِة الِْع

م ِبوجوِب الصلَاِة وهو الْمختار وفَاِئدته إذَا انقَطَع بعد طُلُوِع الشمِس وأَخرت الْغسلَ إلَى وقِْت الظُّهِر فَِعند الِْعراِقيني تأْثَ
وِعند الْبخاِريني لَا تأْثَم والنفَاس كَالْحيِض ولَو أَجنبت الْمرأَةُ ثُم حاضت فَاغْتسلَت فَِعند أَِبي يوسف الْغسلُ ِمن الْأَوِل 

أَن هتفَاِئدا وِميعا جمهِمن وٍد همحم دِعنةُ وابنالْج وهو دعب لَتسفَاغْت تاضح ِة ثُمابنِذِه الْجه ِسلُ ِمنتغلَا ت لَفَتا إذَا حه
   .الطُّهِر حِنثَت ِعند أَِبي يوسف وِعند محمٍد لَا تحنثُ ، وِإنْ اغْتسلَت قَبلَ أَنْ تطَهره ِمن الْحيِض حِنثَت إجماعا 

  

 لُهاِم {  : قَورالِْإحِن ويالِْعيدِة وعملَ ِللْجسالْغ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر نسو {   

اِة أَو ِللْيوِم قَالَ أَبو سواٌء كَانَ إحرام حج أَو عمرٍة وكَذَا يوم عرفَةَ ِللْوقُوِف واختلَف أَصحابنا هلْ غُسلُ الْجمعِة ِللصلَ
  .يوسف ِللصلَاِة 

 فوسأَِبي ي دِة ِعننا ِبالسكُونُ آِتيةَ يعملَّى الْجى صتِدثْ ححي لَمِر ولَ طُلُوِع الْفَجلَ قَبسإذَا اغْت هتفَاِئدِم ووِللْي نسقَالَ الْحو
ذَا إذَا اغْتسلَ بعد صلَاِة الْجمعِة قَبلَ الْغروِب يكُونُ آِتيا ِبها ِعند الْحسِن ِخلَافًا ِلأَِبي يوسف ، ولَو وِعند الْحسِن لَا وكَ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                18

لَيةَ ععملَا ج ه؛ ِلأَن فوسأَِبي ي دِة ِعنعمِل ِللْجسالُ فَِضيلَةَ الْغنأَةُ لَا ترالْم لَتسِن اغْتيلُ ِللِْعيدسالْغا والُهنِن تسالْح دِعنا وه
ِبمنِزلَِة الْغسِل ِللْجمعِة واعلَم أَنه يقَالُ غُسلُ الْجمعِة وغُسلُ الْجنابِة ِبضم الْغيِن وغَسلُ الْميِت وغَسلُ الثَّوِب ِبفَتِحها 

   . أَضفْت إلَى الْمغسوِل فَتحت وِإذَا أَضفْت إلَى غَيِرِه ضممت وضاِبطُه أَنك إذَا

  

  لُهوُء : قَوضا الْوِفيِهملٌ وِي غُسدالْوذِْي وِفي الْم سلَيو   

يخرج بعد الْبوِل وِكلَاهما ِبتخِفيِف الْياِء ، وقَولُه الْمذْي ماٌء أَبيض رِقيق يخرج ِعند الْملَاعبِة والْودي ماٌء أَصفَر غَِليظٌ 
 اكنلَا هخا دما إنا قُلْنمهادأَع ِن فَِلمِبيلَيالس ِمن جرا خِلِه كُلُّ موِء ِبقَوضالْو وبجو ِفيدتاُس وُء فَِإنْ ِقيلَ قَدضا الْوِفيِهمو

قَصدا وِمن الْأَشياِء ما يدخلُ ِضمنا ولَا يدخلُ قَصدا كَبيِع الشرِب والطَِّريِق فَربما يتوهم أَنهما يدخلَاِن ِضمنا لَا ِضمنا لَا 
ِبالْب بجو قَد وهِي ودالْو وُء ِمنضالْو روصتي فكَيا فَِإنْ قُلْت ودِل إذَا قَصوالْب لَسِبِه س نِفيم روصتاِبِق قُلْت يِل السو

   .أَودى يتوضأُ ويكُونُ وضوُءه ِمن الْودِي خاصةً ويتصور أَيضا ِفيمن بالَ وتوضأَ ثُم أَودى فَِإنه يتوضأُ ِمن الْودِي 

  

  لُهقَو :الطَّهاِث إلَى آِخِرِه ودالْأَح ةُ ِمنار   

طَهارةُ الْأَحداِث ِهي الْوضوُء والْغسلُ والْأَِلف واللَّام ِللْعهِد أَي الْأَحداِث الَِّتي سبق ِذكْرها ِمن الْبوِل والْغاِئِط والْحيِض 
  والنفَاِس وغَيِرِهما 

   ِبماِء السماِء قَولُه جاِئزةٌ  

 ِمن لُهقَوةٌ واِجبو ِإلَّا فَِهيو قْتالْو قيضتي لَما ومهدأَح دفَران أَو اهِذِه الِْميه تعمتإذَا اج اهنعةٌ ؛ ِلأَنَّ ماِجبقُلْ وي لَمو
  .ما كَانَ مِزيلًا ِللْأَحداِث كَانَ مِزيلًا ِللْأَنجاِس ِبالطَِّريِق الْأَولَى الْأَحداِث لَيس هو علَى التخِصيِص ؛ ِلأَنه لَ

  

  لُهاِر : قَواُء الِْبحمو   

ع اِبركَى جى حتاٍء حِبم سلَي هقُولُ إني نِل ما ِلقَودر ارالِْبحقُلْ وي لَماِر واُء الِْبحما قَالَ وما إنمهنع اللَّه ِضير رمِن عاب ن
 هِمن إلَي بأَح مميقَالَ الت هأَن.   

  

  لُهِر : قَوالثَّمِة ورجالش ِمن ِصرتا اُعِبم وزجلَا يو   

دمى الْمنعِبم ِصحِإنْ كَانَ يى الَِّذي ، ونعا ِبملَى أَنَّ مِر عِبالْقَص هاِر ؛ ِلأَنِتصِباِلاع دا قَيمِإنولُ وصوالْم وقُولَ هنِد ؛ ِلأَنَّ الْم
   .لَو سالَ ِبنفِْسِه جاز الْوضوُء ِبِه إلَّا أَنَّ الْحلْواِني اختار أَنه لَا يجوز ؛ ِلأَنه يطْلَق علَيِه ماُء الشجِر 
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  لُهقَو : هرِه غَيلَيع اٍء غَلَبلَا ِبمو   

 ِحيحالص وهاِء وزِة ِبالْأَجاياِف فَِفي الِْهدصِبالْأَو اِء أَوزةُ ِبالْأَجلَبلْ الْغلَفُوا ِفيِه هتاخ.  

لْأَجزاَء وأَشار الشيخ إلَى أَنَّ الْمعتبر ِبالْأَوصاِف ، والْأَصح أَنَّ وِفي الْفَتاوى الظَِّهِرييِة محمد اعتبر اللَّونَ وأَبو يوسف اعتبر ا
محمو وزجلَا ي أَكْثَر أَو فصفَِإنْ كَانَ الن اِئزِف جصونَ النا دا فَماِئعاِلطَ إذَا كَانَ مخأَنَّ الْم وهاِء وزِبالْأَج ربتعالْم ربتاع د

الْأَوصاف إنْ غَير الثَّلَاثَةَ لَا يجوز ، وِإنْ غَير واِحدا جاز وِإنْ غَير اثْنيِن فَكَذَا لَا يجوز والصِحيح التوِفيق بينهما إنْ كَانَ 
لْأَجزاِء كَما قَالَ أَبو يوسف ، وِإنْ كَانَ ِجنسه غَير ِجنِس الْماِء كَاللَّبِن فَالِْعبرةُ ماِئعا ِجنسه ِجنس الْماِء كَما الدباِء فَالِْعبرةُ ِل

  .ِللْأَوصاِف كَما قَالَ محمد والشيخ اختار قَولَ محمٍد حيثُ قَالَ فَغير أَحد أَوصاِفِه 

  

  لُهقَو :ع هجراِء فَأَخِع الْمطَب ن   

  .وطَبعه الرقَّةُ والسيلَانُ وتسِكني الْعطَِش 

  

  لُهِة : قَوِربكَالْأَش   

اُع لُهفَقَو ، رشالنو اللَّف هعنذَا صى ِفي هاعر خيإنَّ الش اِن ثُمماِب الرراِر كَشالثِّم ذَِة ِمنختالْم أَي ِر لَفجالش ِمن ِصرت
وكَذَا ِبماٍء غَلَب علَيِه غَيره لَف أَيضا ، وقَولُه كَالْأَشِربِة تفِْسري ِلما اُعتِصر ِمن الشجِر والثَّمِر ، وقَولُه كَالْخلِّ إنْ كَانَ 

يره إنْ كَانَ خاِلصا فَهو ِمما اُعتِصر ِمن الثَّمِر وقَولُه والْمرق تفِْسري ِلما غَلَب علَيِه الْمخلُوطُ ِبالْماِء فَهو ِمما غَلَب علَيِه غَ
ِلتسكُنوا { ، فَقَولُه } ن فَضِلِه وِمن رحمِتِه جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار ِلتسكُنوا ِفيِه وِلتبتغوا ِم{ غَيره ونِظري هذَا قَوله تعالَى 

   .راِجع إلَى النهاِر } وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه { ، راِجع إلَى اللَّيِل } ِفيِه 

  

  لُهاِقلَاِء : قَواُء الْبمو   

ن قَِبيِل وتجوز الطَّهارةُ ِبماٍء خالَطَه شيٌء طَاِهر ، والْباِقلَاُء هو الْمراد الْمطْبوخ ِبحيثُ إذَا برد ثَخن ، وِإنْ لَم يطْبخ فَهو ِم
  الْفُولُ إذَا شددت اللَّام قَصرت وِإذَا خفَّفْتها مددت الْواِحدةُ باِقلَّاةٌ وباِقلَاةٌ ِبالتشِديِد والتخِفيِف 

  لُهقَو :دراُء الزمِج و   

   .ذَكَره ِمن قَِسيِم الْمرِق والصِحيح أَنه ِقسم ِمنه وماُء الذَّردِج هو ماُء الْعصفُِر الْمنقُوِع فَيطْرح ولَا يصبغُ ِبِه 
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  لُها: قَوصأَو دأَح ريفَغ ٌء طَاِهريش الَطَهاٍء خةُ ِبمارالطَّه وزجتِفِه و   

 ، وزجي هأَن ِحيحالص وُء ِبِه لَِكنضالْو وزجِخ لَا ييِة الشارلَى إشِن فَعفَيصو رةُ فَِإنْ غَياِئحالرنُ واللَّوو مثَلَاثَةٌ الطَّع افصالْأَو
وقُوِع أَوراِق الْأَشجاِر ِفيِه ِفي وقِْت الْخِريِف يجوز الْوضوُء ِبِه ِعند عامِة كَذَا ِفي الْمستصفَى فَِإنْ تغيرت أَوصافُه الثَّلَاثَةُ ِب

  .أَصحاِبنا 

دقَيا كَانَ ملُوبغم ارا صلَم هوُء ِبِه ؛ ِلأَنضالْو وزجلَا يو طَاِهر ه؛ ِلأَن هبرش وزجي اِنيديقَالَ الْما و  

  لُهقَو : داِء الْمكَم   

 هكْملُِب كَانَ حِبالطُّح اِن أَوماُء ِبطُوِل الزالْم ريغت لَواٍق ورأَواٍر وجأَشثَاٍء وأِْتي ِبغي هِبالذِّكِْر ؛ ِلأَن هصا خمِإنلُ ويالس وه
   .حكْم الْماِء الْمطْلَِق 

  

  لُهانُ :قَوفَرعالزونُ وابالصانُ ونِلطُ ِبِه الْأُشتخاُء الَِّذي يالْمو    

ماِء ِلأَنَّ اسم الْماِء باٍق ِفيِه علَى الِْإطْلَاِق واخِتلَاطُ الْقَِليِل ِمن هِذِه الْأَشياِء لَا يمِكن اِلاحِتراز عنه وكَذَا إذَا اختلَطَ الزاج ِبالْ
   .حتى اسود فَهو علَى هذَا 

  

  لُهوُء ِبِه : قَوضالْو زجي ةٌ لَماسجِفيِه ن تقَعاٍء وكُلُّ مو   

  وكَذَا إذَا غَلَب علَى ظَنِه ذَِلك وأَراد ِبِه غَير الْجاِري أَو ما هو ِفي معناه كَالْغِديِر الْعِظيِم 

   قَِليلًا كَانَ الْماُء أَو كَِثريا : ولُه قَ 

  أَي قَِليلًا كَالْآباِر والْأَواِني أَو كَِثريا كَالْغِديِر فَينجس موِضع الْوقُوِع ، وِإنْ كَانَ كَِثريا 

  لُهِبِحفِْظ ا{ ِلأَنَّ : قَو رأَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياِئِم الناِء الدِفي الْم كُمدأَح ولَنبِة فَقَالَ لَا ياسجالن اِء ِمنلْم {   

  أَي الراِكِد 

   } ولَا يغتِسلَن ِفيِه ِمن الْجنابِة {  

امع دِه ِعنِبِضد رِء أَميالش نع يه؛ ِلأَنَّ الن يهن وهو را قَالَ أَممِة إناسجقُولُ ِبني نِديِث ِلمذَا الْحلُّ ِبهدتسياِيِخ وشِة الْم
الْماِء الْمستعمِل ؛ ِلأَنه قَرنَ الْمستعملَ ِبالْبوِل فَدلَّ علَى أَنَّ اِلاغِْتسالَ ِفيِه كَالْبوِل ِفيِه فَيجاب عنه أَنَّ صاِحب الْجنابِة لَا 

قَِّن ييتةُ كَالْمادالْعةً وادع ِنيِة الْماسجن نع هندلُو بخ  
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  لُهقَو : لَامِه السلَيقَالَ عِري { ودلَا ي ها ثَلَاثًا فَِإنِسلَهغى يتاِء حِفي الِْإن هدي نِمسغاِمِه فَلَا ينم ِمن كُمدقَظَ أَحيتإذَا اس
   } ين باتت يده أَ

  .يعِني ِفي مكَان طَاِهٍر أَو نِجٍس 

  

  لُهوُء ِبِه : قَوضالْو ازةٌ جاسجِفيِه ن تقَعاِري إذَا واُء الْجا الْمأَمو   

س الناس صفُوفًا علَى شطِّ نهٍر وتوضئُوا ِمنه جاز وهو حد الْجاِري ما لَا يتكَرر اسِتعمالُه ، وِقيلَ ما يذْهب ِبتِبنٍة ولَو جلَ
الصِحيح وعن أَِبي يوسف قَالَ سأَلْت أَبا حِنيفَةَ رِحمه اللَّه عن الْماِء الْجاِري يغتِسلُ ِفيِه رجلٌ ِمن جنابٍة هلْ يتوضأُ رجلٌ 

هفَلَ ِمنأَس معقَالَ ن   

  لُهاِء : قَواِن الْميرج عم ِقرتسا لَا ته؛ ِلأَن ا أَثَرلَه ري إذَا لَم   

   الْأَثَر هو اللَّونُ والطَّعم والراِئحةُ وهذَا إذَا كَانت النجاسةُ ماِئعةً ، أَما إذَا كَانت دابةً ميتةً إنْ

نَ الْماُء يجِري علَيها أَو علَى أَكْثَِرها أَو ِنصِفها لَا يجوز اسِتعمالُه ، وِإنْ كَانَ يجِري علَى أَقَلِّها وأَكْثَره يجِري علَى كَا
جِللن دوجي إذَا لَم الُهمِتعاس وزجي هةٌ فَِإناِء قُوِللْمكَان طَاِهٍر وةً مِئيرةُ ماسجالن تٍف إذَا كَانوِن أَِبي عاب حرشو ِة أَثَراس

كَدابٍة ميتةً لَم يجز الْوضوُء ِمما قَرب ِمنها ويجوز ِمما بعده وهذَا إنما هو قَولُ أَِبي يوسف خاصةً ، وأَما ِعندهما فَلَا 
ز الْوضوُء ِمن أَسفَِلها أَصلًا وِفي هِذِه الْمسأَلَِة تفِْصيلٌ إنْ كَانت الْميتةُ شاِغلَةً ِلبعِض النهِر جاز الْوضوُء ِمما بعد ولَا يجو

باِء صلَ ِفي الْمعجِبأَنْ ي دعالْبو بالْقُر فرعيو ، با قَرِمم وزجةُ يارالطَّه هِمن ِصحاِء فَلَا تِة الْميِجر غُ ِمنبلَغَ الصا بغٌ فَم
لَاهأَع ِمن ِصحيلًا وا أَصهفَلَ ِمنا سوُء ِممضالْو زجي ِلأَكْثَِرِه لَم ِر أَوهاِغلَةً ِلكُلِّ النش تِإنْ كَانو ، اَء ذَِلكرا وِمم ِصحيا ، و

  وِإنْ شغلَت ِنصف النهِر فَالصِحيح أَنه يجوز ِبِه الطَّهارةُ 

  لُهِه إلَى آِخِرِه : قَوفَيطَر دأَح كرحتالَِّذي لَا ي ِظيمالْع ِديرالْغو   

نِر عغَي اِل ِمنِباِلاغِْتس ربتعِنيفَةَ يأَِبي ح دِعن ِريكحالت ِمن داِن أَشرداِل ِفي الْغةَ إلَى اِلاغِْتساجِؤ ؛ ِلأَنَّ الْحضوٍف لَا ِبالت
 ِبِه إلَى الْحاجِة إلَى التوضِؤ ؛ ِلأَنَّ الْوضوَء يكُونُ ِفي الْبيِت غَاِلبا وِعند أَِبي يوسف يعتبر ِبالْيِد ؛ ِلأَنَّ هذَا أَدنى ما يتوصلُ

معِرفَِة الْحركَِة وِعند محمٍد ِبالتوضِؤ ، وصحح ِفي الْوِجيِز قَولَ محمٍد ووجهه أَنَّ اِلاحِتياج إلَى التوضِؤ أَكْثَر ِمن اِلاحِتياِج 
تقِْدير ِفي الْغِديِر قَولُ الِْعراِقيني ِبأَنْ يكُونَ ِبحيثُ لَا يتحرك أَحد طَرفَيِه إلَى اِلاغِْتساِل فَكَانَ اِلاعِتبار ِبِه أَولَى ، وهذَا ال

   ِبتحرِك الْآخِر وبعضهم قَدره ِبالِْمساحِة ِبأَنْ يكُونَ عشرةَ أَذْرٍع

باِع الِْكرا ِبِذرضرٍع عِة أَذْررشطُولًا ِفي ع ارِتياخ وهى ووِه الْفَتلَيعِة واياِس ، قَالَ ِفي الِْهدلَى النِر عةً ِفي الْأَمِسعواِس ت
نه يعتبر أَنْ يكُونَ كُلُّ الْبخاِريني وِذراع الِْكرباِس سبع قَبضاٍت وهو أَقْصر ِمن ِذراِع الْحِديِد ِبقَبضٍة فَِإنْ كَانَ الْغِدير مثَلَّثًا فَِإ

جاِنٍب خمسةَ عشر ِذراعا وخمس ِذراٍع وِمساحته أَنْ تضِرب جواِنبه ِفي نفِْسِه يكُونُ ذَِلك ِمائَتيِن وواِحدا وثَلَاِثني وجزًءا 
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أْختاٍع وِذر ًءا ِمنزج ِرينِعشٍة وسمخ كُونُ ِمنقِْريِب يلَى التِة عورِذِه الصِفي ه ةُ فَثُلُثُهاحالِْمس وفَه هرشعو ذَ ثُلُثَ ذَِلك
 مدورا اُعتِبر أَنْ سبعةً وسبِعني وعشره علَى التقِْريِب ثَلَاثَةٌ وِعشِرين فَذَِلك ِمائَةٌ وشيٌء قَِليلٌ لَا يبلُغُ عشر ِذراٍع ، وِإنْ كَانَ

يكُونَ قُطْره أَحد عشر ِذراعا وخمس ِذراٍع ودوره ِستةً وثَلَاِثني ِذراعا فَِمساحته أَنْ يضرب ِنصف الْقُطِْر وهو خمسةٌ 
ونُ ِمائَةَ ِذراٍع وأَربعةَ أَخماِس ِذراٍع ، وأَما حد الْعمِق فَالْأَصح أَنْ وِنصف وعشر ِفي ِنصِف الدوِر وهو ثَماِنيةَ عشر يكُ

  يكُونَ ِبحاٍل لَا ينحِسر الْأَرض ِباِلاغِْتراِف وعلَيِه الْفَتوى ، وِقيلَ ِمقْدار ِذراٍع ، وِقيلَ ِمقْدار ِشبٍر 

  لُهقَو :ضالْو ازِر جاِنِب الْأُخالْج وُء ِمن   

 نياِنياسرالْخ دِعنو نياِقيالِْعر ارِتياخ وهٍة ، وِئيرم رغَي ةً أَوِئيرةُ ماسجالن تاٌء كَانوقُوِع سِضِع الْووِس مجنةٌ إلَى تارِفيِه إش
فَكَما قَالَ الِْعراِقيونَ ، وِإنْ كَانت غَير مرِئيٍة يجوز التوضؤ ِمن موِضِع الْوقُوِع وهو الْأَصح كَما والْبلِْخيني إنْ كَانت مرِئيةً 

  ِفي الْوِجيِز 

  لُهِه : قَوِصلُ إلَيةَ لَا تاسجأَنَّ الن ِلأَنَّ الظَّاِهر   

ِد أَطْراعبتاِعِه وساِفِه ِلات.   

  

  لُهاِئلَةٌ : قَوس فْسن لَه سا لَيم تومو   

تِسيلُ علَى حد السيوِف نفُوسنا ولَيس علَى غَيِر السيوِف : أَي دم ساِئلٌ والدِليلُ علَى أَنَّ الدم يسمى نفْسا قَولُ الشاِعِر 
  تِسيلُ 

  لُهقَو :إذَا م هسجناِء لَا يِفي الْم ات   

 اِرجخ اتكَذَا إذَا مِدِن ، وعِم لَا ِللْمِم الددِس ِفيِه ِلعجنالت مدِرِه ؛ ِلأَنَّ عغَياِء وِفي الْم طَِّردلْ يٍط برِبش ساِء لَيِبالْم هقِْييدت
سجنِفيِه لَا ي أُلِْقي اِء ثُما الْمضأَي ه  

  لُهقَاِرِب : قَوالْعاِبِري ونالزاِب والذُّبو قكَالْب   

د الْبق ِكبار الْبعوِض ، وِقيلَ الْكَتانُ وِإنما ذَكَر الذُّباب ِبلَفِْظ الْواِحِد والزناِبري ِبلَفِْظ الْجمِع ؛ ِلأَنَّ الذُّباب كُلَّه ِجنس واِح
 عجر ا طُِردكُلَّم أَي آب ا ذُبكُلَّم ها ؛ ِلأَنابذُب يمسى وتش اسنأَج اِبرينالزو.   

  

  لُهقَو : تومو   
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   ما يِعيش ِفي الْماِء  

 اهثْوماِلِدِه وكُونُ ِبوالَِّذي ي وهو هفِْسداِء لَا يِفي الْم اتأَِبي إذَا م دِعنِة وايولَا ِفي ظَاِهِر الر اِئلٌ أَوس مد اٌء كَانَ لَهوِفيِه س
اِء فَِإنِر الْمِفيِه كَطَي فَّسنتلَا يِفيِه و شيعتا يمِفيِه ع ِعيشِلِه يِبقَو زرتاحو سجنالت بجاِئلٌ أَوس مد إذَا كَانَ لَه فوسي ه

 حالْأَص وهو هفِْسدِقيلَ لَا يو ، خيالش ارِه أَشِإلَيو ِضِهمعب دِعن هدِرِه أَفْسِفي غَي اتم اِء إذْ لَوِبالْم دقَيو هسجني  

  لُهطَاِن : قَورالسِع وفْدالضِك ومكَالس   

جم ه؛ ِلأَن كمالس مِر قَدحالْب بقْرعطَانَ ورالسو كمإلَّا الس هفِْسدي هدِعن هفَِإن اِفِعيالش اِقي ِفيِه ِخلَافالْبِه ولَيع عم
 حأَفْص رالْكَسا وهونحفْتي اسناِل وِر الدِبكَس عفْدالضو الِْعقَام وطَانُ هرالسو.   

  

 لُهاِث  : قَودِة الْأَحارِفي طَه الُهمِتعاس وزجلُ فَلَا يمعتساُء الْما الْمأَمو   

و هبرش هكْريلٌ ومعتسم هٍة فَِإنابنج لَ ِبِه ِمنساغْت أَ ِبِه أَوضواٌء توسو اسجِزيلُ الْأَني هاِث ؛ ِلأَندِبالْأَح دِفي ِصفَِتِه قَي ِلفتاخ
فَروى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه نِجس نجاسةً غَِليظَةً ، حتى لَو أَصاب الثَّوب ِمنه أَكْثَر ِمن قَدِر الدرهِم منع الصلَاةَ وهذَا 

ن يِسِريِه ولَا يمِكن التحرز عنه ، وروى أَبو يوسف عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه نِجس بِعيد ِجدا ؛ ِلأَنَّ الثِّياب لَا يمِكن ِحفْظُها ِم
م رغَي طَاِهر هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع دمحى مورلِْخي وب اِيخشذَ مِبِه أَخو همكَلُ لَحؤا يِل موفَّفَةً كَبخةً ماسجاِث ندٍر ِللْأَحطَه

كَالْخلِّ واللَّبِن ، وهذَا هو الصِحيح وِبِه أَخذَ مشاِيخ الِْعراِق وسواٌء ِفي ذَِلك كَانَ الْمتوضئُ طَاِهرا أَو محِدثًا ِفي كَوِنِه 
  مستعملًا 

  لُهاٍء أُِزيلَ ِبِه : قَولُ كُلُّ ممعتسالْمِة وبِه الْقُرجلَى وِن عدِملَ ِفي الْبعتاُس ثٌ أَودح   

  .هذَا قَولُ أَِبي يوسف وِقيلَ هو قَولُ أَِبي حِنيفَةَ أَيضا 

أَنْ توضأَ متبردا أَو علَّم إنسانا الْوضوَء أَو وقَالَ محمد لَا يِصري مستعملًا إلَّا ِبِنيِة الْقُربِة لَا غَير ، فَقَولُه أُِزيلَ ِبِه حدثٌ ِب
غَسلَ أَعضاَءه ِمن وسٍخ أَو تراٍب وهو ِفي هذَا كُلِِّه محِدثٌ وقَولُه علَى وجِه الْقُربِة ِبأَنْ توضأَ وهو طَاِهر ِبِنيِة الطَّهارِة 

 ِمن عفَرتيو ِصريا لَا يِوهني لَمو أَ الطَّاِهرضوِإذَا تا واعملًا إجمعتسم ارةَ صبى الْقُرونِدثُ وحأَ الْمضواِئلَ إذَا تسم عبذَا أَره
؛ ِلأَنَّ ِعند أَِبي يوسف يِصري مستعملًا ِبأَحِد شرطَيِن مستعملًا إجماعا ، وِإذَا توضأَ الطَّاِهر ونواها صار مستعملًا إجماعا 

   إما أَنْ يستعِملَه ِبِنيِة الْقُربِة أَو يرفَع ِبِه الْحدثَ والراِبعةُ وِهي مسأَلَةُ الِْخلَاِف

ند أَِبي يوسف يكُونُ مستعملًا وِعند محمٍد لَا يِصري مستعملًا ولَو كَانَ جنبا وِهي ما إذَا توضأَ الْمحِدثُ ولَم ينِوها ، فَِع
ا كَانَ ِمنِبِه ؛ ِلأَنَّ م دِن قَيدِفي الْب لُهقَوٍد ومحِخلَافًا ِلم فوسأَِبي ي دلًا ِعنمعتسم ارِد صربلَ ِللتساغْتاِت وادمالَِة الْجغُس 

  .كَالْقُدوِر والِْقصاِع والِْحجارِة لَا يكُونُ مستعملًا 

معتساِم كَانَ مالطَّع ِمن اِم أَوِللطَّع هدلَ يِإذَا غَسلًا ومعتسكُونُ مٍة لَا ياسجِر نغَي ِخ ِمنسالْو ا ِمنبلَ ثَوكَذَا إذَا غَسو هلًا ؛ ِلأَن
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 لَامِه السلَيقَالَ ع بقَرت } مِفي اللَّمني هدعبو ِفي الْفَقْرناِم يلَ الطَّعوُء قَبضلًا } الْومعتسم ِصرياِم يِقيلَ ِللطَّعونَ ، ونِني الْجعي
   .وِمنه لَا يِصري مستعملًا 

  

  لُهكُلُّ إ: قَوو رطَه ِبغَ فَقَداٍب ده   

  .الِْإهاب الِْجلْد الَِّذي لَم يدبغْ فَِإذَا دِبغَ سمي أَِدميا وكُلُّ ِجلٍْد يطْهر ِبالدباِغ فَِإنه يطْهر ِبالذَّكَاِة وما لَا فَلَا ، 

  .وكَذَا لَحمه ِفي الصِحيِح ، وِإنْ لَم يكُن مأْكُولًا وِفي الِْهدايِة ما طَهر ِبالدباِغ طَهر ِبالذَّكَاِة 

 هملَح رطْهلَا ي هأَن ِحيحى الصاوِفي الْفَتو.  

ا يمِة إناياِحِب الِْهدِل صلَى قَوع ِر ثُمؤالس ِجسن كُني إذَا لَم هملَح رطْها يمِة إنايهِفي النِبالذَّكَاِة إذَا و هِجلْدو هملَح رطْه
وِجدت الذَّكَاةُ الشرِعيةُ ِبأَنْ كَانَ الْمذَكِّي ِمن أَهِل الذَّكَاِة ِبالتسِميِة أَما إذَا كَانَ مجوِسيا فَلَا بد ِفي الِْجلِْد ِمن الدباِغ ؛ 

 ويشترطُ أَيضا أَنْ تكُونَ الذَّكَاةُ ِفي محلِّها وهو ما بين اللَّبِة واللَّحييِن وقَِميص الْحيِة طَاِهر كَذَا قَالَ ِلأَنَّ ِفعلَه أَمانةٌ لَا ذَكَاةٌ
 ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنه يستِوي أَنْ يكُونَ الداِبغُ مسِلما الْحلْواِني وِجلْدها نِجس لَا يطْهر ِبالدباغَِة ؛ ِلأَنه لَا يحتِملُها وقَولُه دِبغَ

  .أَو كَاِفرا أَو صِبيا أَو مجنونا أَو امرأَةً وِجلْد الْكَلِْب يطْهر ِبالدباِغ ِعندنا 

سالْح نا عضٍة أَيايِفي ِروو رطْهلَا ي اِفِعيقَالَ الشاِن وموِر الرقُشِظ والْقَرو بكَالش ِقيِقياِن حعواغُ نبالداٍد وِن ِزيِن ب
ِروايٍة وأَشباِه ذَِلك وحكِْمي كَالشمِس والتراِب فَِإنْ عاود الْمدبوغَ ِبالْحكِْم الْماُء ِفيِه ِروايتاِن ِفي ِروايٍة يعود نِجسا وِفي 

 رالْأَظْه وهو ِدينجا قَالَ الْخِجسن ودعلَا ي  

  لُهقَو : هوُء ِمنضالْوِه ولَيلَاةُ عالص تازجو   

فَِلم ذَكَره الشيخ هنا ِقيلَ ِلأَجِل قَوِلِه وكَذَا تجوز الصلَاةُ ِفيِه ِبأَنْ يلْبسه فَِإنْ ِقيلَ لَيس هذَا موِضع تطِْهِري الْأَعياِن النِجسِة 
 هوُء ِمنضالْوو  

  لُهقَو : ِميالْآدِزيِر والِْخن إلَّا ِجلْد   

   ِفي هذَا اِلاسِتثْناِء دلَالَةٌ علَى طَهارِة

ِجلْد رطْها يكَمو اهنيب قَداِغ وبِجلِْد الْكَلِْب ِبالد ِضعوم ه؛ ِلأَن ِميلَى الْآدِزيِر عالِْخن ِذكْر ما قَدمِإناِغ فَكَذَا ِبالذَّكَاِة وبِبالد ه
فَقَدم الصواِمع ، } لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد { إهانٍة وِفي موِضِع الِْإهانِة يقَدم الْمهانُ ، كَقَوِلِه تعالَى 

 اِبِئنيِللص اِمعوالصى وارصِللن ِهياِء وِر الْبٍة ِبكَسِبيع عمج عةٌ الِْبيانإه هِم ؛ ِلأَندِل ِذكِْر الْهاِجِد ِلأَجسلَى الْمع عالِْبيو
الِْعبراِنيِة صلَواٍت والِْفيلُ كَالِْخنِزيِر ِعند محمٍد لَا يطْهر ِجلْده ِبالدباِغ وِعظَامه والصلَوات كَناِئس الْيهوِد وكَانوا يسمونها ِب

رطْهيِع ِعظَاِمِه ويِبب أْسلَا ب فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دِعنا وِبه ِتفَاعلَا اِلانا وهعيب وزجةٌ لَا يِجساغَِة كَذَا ِفي نبِبالد هِجلْد 
 ِدينجالْخ.   
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  لُهاِن : قَوا طَاِهرهظْمعِة وتيالْم رعشو   

وم مقَامه ِعندهم وعن أَراد ما ِسوى الِْخنِزيِر ولَم يكُن علَيِه رطُوبةٌ ورخص ِفي شعِرِه ِللْخراِزين ِللضرورِة ؛ ِلأَنَّ غَيره لَا يقُ
 الظِّلْفو فالْخنُ والْقَرو ربالْوو وفالصو يشالرا واِت كُلِّهايوِفي الر هعيب وزجلَا يو ما لَهضأَي هكَِره هأَن فوسأَِبي ي

الِْخنِزيِر وهذَا إذَا كَانَ الشعر محلُوقًا أَو مجزورا فَهو طَاِهر ، وِإنْ كَانَ منتوفًا والْحاِفر كُلُّ هِذِه طَاِهرةٌ ِمن الْميتِة ِسوى 
 ِجسن وفَه.  

هارِتِه أَخذَ أَبو الْقَاِسِم الصفَّار وعن محمٍد ِفي نجاسِة شعِر الْآدِمي وظُفِْرِه وعظِْمِه ِروايتاِن فَِبنجاسِتِه أَخذَ الْماتِريِدي وِبطَ
 ا طَاِهرهرعشو ِجسا نهظْماِلٍك عم دِعنو ، ِجسا نهظْمعِة وتيالْم رعش اِفِعيالش دِعنو ِحيحالص وهو ِخيا الْكَرهدمتاعو

ِة وتيالْم ضيب خيالش ذْكُري لَما وِحلُّ أَكْلُهةٌ يطَاِهر ا فَِهيِتهوم دعةٌ بضيا بهِمن تجرخو تاتةُ إذَا ماججقُولُ الدا فَنهنلَب
 ، توا الْمِحلُّهلَا ي هلَا ؛ ِلأَن ا أَمهرِقش دتاٌء اشوا سندِعن.  

هرِقش دتإنْ اش اِفِعيقَالَ الشو نا لَبِعهرض ِمن جراةٌ فَخش تاتِإنْ ما وِحلُّ أَكْلُهةٌ لَا يِجسن فَِهي دتشي ِإنْ لَمو ، ا فَكَذَِلك
فِْسِه ؛ ِلأَنِفي ن طَاِهر وا همهدِعناُء والِْوع سجنتلَا يو هبرِحلُّ شي طَاِهر وِنيفَةَ هو حقَالَ أَب سجنتي هإلَّا أَن توالْم ِحلُّهلَا ي ه

ِبنجاسِة الِْوعاِء فَلَا يِحلُّ شربه ، وِعند الشاِفِعي هو نِجس فَلَا يِحلُّ شربه ، وِإنْ مات جدي فَِمنفَحته طَاِهرةٌ يجوز أَكْلُ ما 
اٌء كَانَ موا سِفهوِفي ج ازغُِسلَ جا واِمدِإنْ كَانَ جو ، وزجا لَا ياِئعا إنْ كَانَ ممهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعناِمدج ا أَواِئع

فَّفَةً كَِرشخِح الْفَاِء مفَتِة وزمِر الْهةُ ِبكَسفَحالِْإنو أَكْلُه وزجلَا ي اِفِعيالش دِعنو أَكْلُه   

   .الْجدِي ما لَم يأْكُلْ 

  

  لُهِإذَا : قَوو   

  

   وقَع ِفي الِْبئِْر نجاسةٌ  

  أَي ماِئعةٌ كَالْبوِل والدِم والْخمِر 

  لُهقَو : تِزحن   

واسأَلْ { لُ جرى النهر وسالَ الِْميزاب وِمنه قَوله تعالَى يعِني الِْبئْر والْمراد ماؤها ذَكَر الْمحلَّ وأَراد ِبِه الْحالَ كَما يقَا
  } الْقَريةَ 
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  لُها : قَوةً لَهاراِء طَهالْم ا ِمنا ِفيهم حزكَانَ نو   

الن ديا وشالرو لْوالدو ارجالْأَحلُ وحالْو رطْهي هةٌ إلَى أَناراِزِح ِفيِه إش.   

  

  لُهةٌ إلَى آِخِرِه : قَواِنيودس ةٌ أَووعص أَو فُورصع ةٌ أَوا فَأْرِفيه تاتفَِإنْ م   

  .إنما يكُونُ النزح بعد إخراِج الْفَأْرِة أَما ما دامت ِفيها فَلَا يعتد ِبشيٍء ِمن النزِح 

  

  أَو لُهقَو صرأَب امس   

ِبتشِديِد الِْميِم الْوزغُ الْكَِبري وهما اسماِن جِعلَا اسما واِحدا فَِإنْ ِشئْت أَعربت الْأَولَ وأَضفْت إلَى الثَّاِني ، وِإنْ ِشئْت بنيت 
  ينصِرف ، وِإنْ ِشئْت بنيتهما جِميعا علَى الْفَتِح ِمثْلُ خمسةَ عشر الْأَولَ علَى الْفَتِح وأَعربت الثَّاِني ِبِإعراِب ما لَا 

  لُهقَو : ا إلَى ثَلَاِثنيلْود ِرينِعش نيا با مهِمن ِزحن   

ن الْفَأْرةُ هاِربةً ِمن الِْهرِة ولَا مجروحةً أَما إذَا كَانَ الِْعشرونَ ِبطَِريِق الِْإجياِب والْعشرةُ ِبطُرِق اِلاسِتحباِب وهذَا إذَا لَم تكُ
 الْكَلِْب أَو ةً ِمناِربه تةُ إذَا كَانكَذَا الِْهرةً واِربه تولُ إذَا كَانبا تهةً ؛ ِلأَنيح تجرِإنْ خاِء ، والْم ِميعج حزني كَذَِلك

 ينزح كُلُّ الْماِء ؛ ِلأَنَّ الْبولَ والدم نجاسةٌ ماِئعةٌ وحكْم الْفَأْرتيِن والثَّلَاِث والْأَربِع كَالْواِحدِة والْخمِس كَالِْهرِة مجروحةً
 فوسأَِبي ي دذَا ِعنهِر كَالْكَلِْب وشالْعِع وسإلَى الت.  

لثَّلَاثُ كَالِْهرِة والست كَالْكَلِْب إلَى التسِع ، وكَذَِلك الْعصفُور وما ِفي معناه وأَما فَأْرتاِن فَكَفَأْرٍة واِحدٍة وقَالَ محمد ا
ِة والْفَأْر نيا كَانَ بما واعماِء إجالْم ِميعج حزنِن ييتِفي الِْهراِع ومِة ِبالِْإجالِْهر نيا كَانَ بمِة والْفَأْر كْمح هكْمِة فَحالِْهر

والْكَلِْب كَالِْهرِة وهكَذَا أَبدا يكُونُ حكْمه حكْم الْأَصغِر ولَو أَنَّ ِهرةً أَخذَت فَأْرةً فَوقَعتا جِميعا ِفي الِْبئِْر إنْ كَانت الِْهرةُ 
ةً ويِن حيتيا حتِإنْ كَانلُ الْأَقَلُّ ِفي الْأَكْثَِر ، وخديو ِعنيبأَر حزن مأَهزِن أَجيتتيا متِإنْ كَانونَ ، ورِعش ِزحةً نتيةُ مالْفَأْر

   أُخِرجتا ولَا ينزح شيٌء ، وِإنْ

لَت نِزح جِميع الْماِء وهلْ تطْهر الِْبئْر ِبالدلِْو الْأَِخِري إذَا انفَصلَ عن الْماِء أَو حتى يتنحى عن كَانت الْفَأْرةُ مجروحةً أَو با
لْماِء وفَاِئدته ِفيما إذَا أَخذَ ِمن ماِء الِْبئِْر رأِْس الِْبئِْر فَِعند أَِبي يوسف حتى يتنحى عن رأِْس الِْبئِْر وِعند محمٍد ِباِلانِفصاِل عن ا

بعد اِلانِفصاِل ِمن الْماِء قَبلَ أَنْ يتنحى عن رأِْس الِْبئِْر فَِعند أَِبي يوسف نِجس وِعند محمٍد طَاِهر ، ولَو نضب ماُء الِْبئِْر 
الْفَأْرِة أَو غَيِرها قَبلَ النزِح ثُم عاد لَم تطْهر إلَّا ِبالنزِح ِعند أَِبي يوسف وِعند محمٍد تطْهر ِبالْجفَاِف وجفَّت بعد وقُوِع 

و نضب الْماُء ولَم يِجف أَسفَلُها حتى حتى لَو صلَّى رجلٌ ِفي قَعِرها جازت صلَاته ِعند محمٍد ِخلَافًا ِلأَِبي يوسف ، ولَ
 غَار اُء أَيالْم بضاِح نحِح ، قَالَ ِفي الصزالن ِمن دلَا ب هأَن ِحيحالصٍد ومحِل ملَى قَوِفيِه ع اِيخشالْم لَفتاُء اخا الْمهداوع

لِْبئِْر نزح ِعشِرين فَنِزح عشر ونِفد الْماُء ونبع غَيره بعد ذَِلك لَِزمهم عشرةٌ أُخرى تتِميما ِفي الْأَرِض ، ولَو وجب ِفي ا
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 فوسأَِبي ي دِظيفَِة ِعنِللْو.  

دكُونُ أَشلَا ي ه؛ ِلأَن رٍء آخيِح شزإلَى ن اجتحلَا ي دمحقَالَ مةُ ِفي وعابتطُ الْمرتشلْ تهى واوالْكَلِْب كَذَا ِفي الْفَت الًا ِمنح 
  النزِح أَم لَا ِعندنا لَا يشترطُ وِعند الْحسِن بِن ِزياٍد يشترطُ 

  لُهِرِه إلَى آِخِرِه : قَوِصغاِن وويِر الْحِب كُبسِبح   

لْكَاِف وِإسكَاِن الْباِء ِللْجثَِّة وكَذَا الصغر ِبضم الصاِد وتسِكِني الْغيِن وأَما ِبكَسِر الْكَاِف وفَتِح الْباِء وِبكَسِر الْكُبر ِبضم ا
ِبئْر كَِبريةً فَالْعشرةُ مستحبةٌ ، وِإنْ كَانا صِغرييِن الصاِد وفَتِح الْغيِن فَِللسن ومعنى الْمسأَلَِة إذَا كَانَ الْواِقع كَِبريا أَو الْ

   فَاِلاسِتحباب دونَ ذَِلك وِإنْ كَانَ أَحدهما صِغريا والْآخر كَِبريا

   .فَخمس مستحبةٌ وخمس دونها ِفي اِلاسِتحباِب 

  

  لُهقَو :ِفيه تاتِإنْ مو نيلٍْو إلَى ِستد ِعنيبأَر نيا با مهِمن ِزحن روِسن ةٌ أَواججد ةٌ أَوامما ح   

  .إضعافًا ِللْوجوِب واِلاسِتحباِب ِفي الْفَأْرِة 

ِلاسِتحباِب الدجاجةُ ِبفَتِح الداِل علَى الْأَفْصِح وِفي الْجاِمِع الصِغِري خمسونَ دلْوا وهو الْأَظْهر إضعافًا ِللْوجوِب دونَ ا
   .ويجوز كَسرها وهو شاذٌّ وأَما ضمها فَخطَأٌ وِفي السنوريِن والدجاجتيِن والْحمامتيِن ينزح كُلُّ الْماِء 

  

  لُهقَو :أَو ا كَلْبِفيه اتا فَِإنْ ماِئهم ِميعج ِزحن ِميآد ةٌ أَوابد اةٌ أَوش    

 حزن ِجبِفيِه ي كُوكشم أَو ِجسن هرؤس نكَذَا كُلُّ ماِء والْم ِميعج حزنا ييح جرخ ى لَوتٍط حرِبش سالْكَلِْب لَي توم
س نما ويح جرِإنْ خالْكُلِّ و لَمةً ويح تجراةُ إذَا خالشِدلَاٍء و رشع هِمن حزني وهكْراُء ما فَالْميح جرإذَا خ وهكْرم هرؤ

محا ِخلَافًا ِلممهداِء ِعنكُلُّ الْم حزنةً ياِربه تِإنْ كَانو اُء طَاِهرِع فَالْمبالس ةً ِمناِربه كُنٍد ت  

  لُهاِر : قَوِل ِللْآبمعتسِط الْمسلِْو الْوِبالد ربتعلَاِء يالد ددعو   

  والْمعتبر ِفي كُلِّ ِبئٍْر ِبدلِْوها فَِإنْ لَم يكُن لَها دلْو يتخذُ لَها دلْو يسع صاعا 

  لُهلٍْو: قَوا ِبدهِمن ِزحفَِإنْ ن ازِبِه ج ِسبتاحِط وسلِْو الْوالد ِمن عسا يم رِظيٍم قَدع    

  .ِلحصوِل الْمقْصوِد مع ِقلَِّة التقَاطُِر 

يا وفَِلهأَس اُء ِمنالْم عبنِح يزاِر النكْرت د؛ ِلأَنَّ ِعن وزجاٍد لَا يِزي نب نسالْحو فَرقَالَ زكِْم وكُونُ ِفي حا فَيلَاهأَع ذُ ِمنخؤ
  .الْجاِري وهذَا لَا يحصلُ ِبنزِح الدلِْو الْعِظيِم مرةً أَو مرتيِن قُلْنا معنى الْجرياِن ساِقطٌ ؛ ِلأَنه يحصلُ ِبدوِن النزِح 
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 انُ ِفيهويالْح فَختِإنْ انو ، لُها قَوكَِبري انُ أَوويا كَانَ الْحِغريا صاِئهم ِميعج ِزحن خفَست ا أَو   

الِْبئِْر وكَذَا إذَا تمعطَ شعره اِلانِتفَاخ أَنْ تتلَاشى أَعضاؤه والتفَسخ أَنْ تتفَرق عضوا عضوا ولَو قُِطع ذَنب الْفَأْرِة وأُلِْقي ِفي 
   .نِزح جِميع الْماِء ؛ ِلأَنه لَا يخلُو ِمن رطُوبٍة فَِإنْ جِعلَ علَى موِضِع الْقَطِْع شمعةٌ لَم يِجب إلَّا ما ِفي الْفَأْرِة 

  

  لُها أَ: قَوا ِفيهم حزن بجو قَدو حزنا لَا تِعينم الِْبئْر تِإنْ كَاناِء والْم ا ِمنا كَانَ ِفيهم اروا ِمقْدجرخ   

وِفي معِرفَِة ذَِلك ِستةُ أَوجٍه وجهاِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ أَحدهما يؤخذُ ِبقَوِل أَصحاِب الِْبئِْر إذَا قَالُوا بعد النزِح ما كَانَ ِفي 
اِني ينِزلُ الِْبئْر رجلَاِن لَهما معِرفَةٌ ِبأَمِر الْماِء ويقُولَاِن بعد النزِح ما كَانَ ِفيها أَكْثَر ِمن هذَا وهذَا ِبئِْرنا أَكْثَر ِمن هذَا والثَّ

وِعند أَِبي يوسف وجهاِن أَيضا } ٍل ِمنكُم يحكُم ِبِه ذَوا عد{ أَشبه ِبالِْفقِْه ؛ ِلأَنَّ اللَّه تعالَى اعتبر قَولَ رجلَيِن فَقَالَ 
أَحدهما يحفَر حِفريةٌ ِلقَدِر طُوِل الْماِء وعرِضِه وعمِقِه وتجصص ِبحيثُ لَا ينشف ويصب ِفيها ما ينزح ِمنها حتى تمتِلئَ 

ا قَصلُ ِفيهعجالثَّاِني يِلكُلِّ ، و حزنفَي قَصن كَم ظَرنةُ فَيبالْقَص ادعت ثَلًا ثُمونَ مرا ِعشهِمن حزنةٌ فَيلَاماِء علَِغ الْمبلُ ِلمعجيةٌ وب
بين ِمائَتيِن وخمِسني إلَى ثَلَِثِمائٍَة وكَأَنه بنى قَدٍر ِمن ذَِلك ِعشرونَ وِعند محمٍد وجهاِن أَحدهما ما ِفي الْمتِن والثَّاِني ما 

جوابه علَى ما شاهد ِفي آباِر بلَِدِه وفَاِئدةُ الِْخلَاِف بين ما ِفي الْمتِن والْوجِه الثَّاِني أَنه يكْتفَى ِبنزِح ِمائَتيِن وِعشِرين علَى 
ا ِفي الْمِه الثَّاِني مجلَى الْوفَى ِبِه عكْتلَا يِن وت.   

  

  لُها إلَى آِخِرِه : قَوهرغَي ةٌ أَوتيةٌ مِفي الِْبئِْر فَأْر ِجدِإذَا وو   

 قَالَ اللَّه يلَى الْحع طْلَقِديِد يشِفيِف ؛ ِلأَنَّ ِبالتخةٌ ِبالتتيم } : تيم كإن {أَي تيم قَالُ لَهي اتم ا قَدمو وتمتس 
 اِعرِفيِف قَالَ الشخلُ : ِبالتمحِر يإلَى الْقَب نإلَّا م تيا الْممو تيم وٍح فَذَِلكذَا ر كي نمو  

  لُها : قَوهئُوا ِمنضووا تإذَا كَان   

  أَي وهم محِدثُونَ 

  لُها : قَوهاؤم هابٍء أَصيلُوا كُلَّ شغَسو   

أَي غَسلُوا ِثيابهم ِمن نجاسٍة ، أَما إذَا توضئُوا ِمنها وهم متوضئُونَ أَو غَسلُوا ِثيابهم ِمن غَيِر نجاسٍة فَِإنهم لَا يِعيدونَ 
وا منخيش ا كَذَا أَفَاداعموا إجِتِه فَِإذَا كَاناسجنِتِه واركُوكًا ِفي طَهشم ارص ارى ِفيِه أَنَّ الْمنعالْمو اللَّه هِحميِن رالد فَّق

 مهلَاتطُلُ صبلَا ت ِئنيضوتوا مِإذَا كَانكُوٍك ِفيِه وشاٍء مِبم مثُهدلْ حزي ِقٍني لَمِبي ِدِثنيحِتِه ؛ ِلأَنَّ ماسجكُوٍك ِفي نشاٍء مِبم
الْيِقني لَا يرتِفع ِبالشك ، وِإنْ وجد ِفي ثَوِبِه نجاسةً مغلَّظَةً أَكْثَر ِمن قَدِر الدرهِم ولَم يعلَم ِبالِْإصابِة لَم يِعد شيئًا ِبالِْإجماِع 
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 الثَّوب ِبمرأَى بصِرِه فَلَا بد أَنْ يطَِّلع علَيِه هو أَو غَيره فَِإذَا لَم يطَِّلع علَيها عِلم أَنها أَصابته ِللْحاِل وهو الْأَصح ؛ ِلأَنَّ
ا أَعِنيِبِه مِفي ثَو دجو لَوِرِه ، وصب نةٌ عا غَاِئبها ِفيِه ِبِخلَاِف الِْبئِْر ؛ ِلأَنهامٍة نموآِخِر ن لَاةَ ِمنالص اد  

  لُهقَو : تقَعى وتقَّقُوا محتى يتٍء حيةُ شادإع ِهملَيع سلَي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

ِفي ِمنقَاِرِه فَأْرةٌ ميتةٌ أَلْقَاها ِفي ِبئٍْر فَرجع إلَى قَوِل محمٍد ؛ وكَانَ أَبو يوسف أَولًا يقُولُ ِبقَوِل أَِبي حِنيفَةَ حتى رأَى طَاِئرا 
   دِلأَنهم علَى يِقٍني ِمن طَهارِة الِْبئِْر ِفيما مضى وِفي شك ِمن نجاسِتها الْآنَ فَلَا يزولُ الْيِقني ِبالشك ، وأَبو حِنيفَةَ يقُولُ قَ

 مدعِه ولَيِت عوالُ ِبالْمحاِء فَيِفي الْم قُوعالْو وها وا ظَاِهرببِت سوِلأَنَّ ِللْمو هارِتباع بجِة فَواسجِقِني النِبي كذَا الشالَ هز
لَيٍم ووِبي رِد فَقُدهِب الْعِليلُ قُراِء دِتفَاِخ ِفي الْملَّى اِلانصلَ أَنْ يقَب ِفند نى أَنَّ مرِبالثَّلَاِث أَلَا ت رِم فَقُدقَادِليلُ التد ِتفَاخاِلانلٍَة و

 خفَستي ه؛ ِلأَن ذَِلك دعِه بلَيلَّى عصلَا ياٍم وِرِه إلَى ثَلَاثَِة أَيلَى قَبلَّى عصي هِه فَِإنلَيع.   

  

   وسؤر الْآدِمي وما يؤكَلُ لَحمه طَاِهر : ه قَولُ 

السؤر علَى خمسِة أَنواٍع سؤر طَاِهر ِباِلاتفَاِق وسؤر نِجس ِباِلاتفَاِق وسؤر مختلَف ِفيِه وسؤر مكْروه وسؤر مشكُوك ِفيِه 
آدِمي وما يؤكَلُ لَحمه ويدخلُ ِفيِه الْجنب والْحاِئض والنفَساُء والْكَاِفر إلَّا سؤر شاِرِب الْخمِر ومن أَما الطَّاِهر فَسؤر الْ

لَى الصع هفَم را طَهارِمر ِريقَه لَعتفَِإنْ اب ِجسن ها فَِإنِرِهملَى فَوع ِربإذَا ش فَاه ِميِحيِح د.  

 أَكْثَرلَطُ وخت تفَِإنْ كَان وهكْرا مهرؤةَ فَِإنَّ سِذرأْكُلُ الْعت ِهيلَّالَةَ وِنِه إلَّا الِْإِبلَ الْجكَلَب ِم طَاِهرأْكُوِل اللَّحم رؤكَذَا سو
رؤفَس ِجسا النأَمو ، هكْرلَا ي ابوالد لَفا علَِفهع طَاِهر هدِعن هاِلٍك فَِإنم الْكَلِْب ِخلَاف رؤِزيِر إلَّا أَنَّ سالِْخنالْكَلِْب و 

  ويغسلُ الِْإناُء ِمنه سبعا ِعنده علَى طَِريِق الِْعبادِة لَا علَى سِبيِل النجاسِة 

  لُها: قَوِسبِزيِر والِْخنالْكَلِْب و رؤسو ِجساِئِم نهِع الْب   

قَدم الْكَلْب والِْخنِزير ِلموافَقَِة الشاِفِعي لَنا ِفيِهما وأَخر السباع ِلمخالَفَِتِه لَنا ِفيها وِسباع الْبهاِئِم ما يصطَاد ِبناِبِه كَالْأَسِد 
ِب والِْفيِل والضبِع وأَشباِه ذَِلك ، والسؤر الْمختلَف ِفيِه هو سؤر السباِع فَِعندنا هو نِجس والذِّئِْب والْفَهِد والنِمِر والثَّعلَ

انَ سؤرها نِجسا كَسؤِر الِْكلَاِب وِعند الشاِفِعي طَاِهر لَنا أَنها محرمةُ الْأَلْباِن واللَّحِم ، ويمِكن اِلاحِتراز ِمن سؤِرها فَكَ
 ِحني لَامِه السلَيع لُها قَوأَماِزيِر ، ونالْخا { وا مالِْكلَاِب فَقَالَ لَهاِع وبالس ِمن هوبنا يماِت وكُونُ ِفي الْفَلَواِء يالْم نِئلَ عس

فَه ِقيا بما وطُوِنهِفي ب ذَتأَخ ورطَهو ابرا شلَن و { ِجسا نهرؤسو الِْكلَاب ذَكَر اهراِء الْكَِثِري أَلَا تلَى الْمولٌ عمحم وفَه
   ِباِلاتفَاِق قَالَ ِفي النهايِة ذَكَر محمد نجاسةَ سؤِر

ةٌ غَِليظَةٌ أَواسجا نهأَن نيبي لَماِع وبا السِل موِفيفَةٌ كَبخ فوسأَِبي ي نعا غَِليظَةٌ وهِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع ِوير قَدِفيفَةٌ وخ 
حيِة وِسباِع الطَّيِر وِهي يؤكَلُ لَحمه وأَما السؤر الْمكْروه فَهو سؤر الِْهرِة والدجاجِة الْمخلَّاِة وسواِكِن الْبيوِت كَالْفَأْرِة والْ

 اِه ذَِلكبأَشأَِة ودالْحِد وواِب الْأَسرالْغقَاِب والْعاِز والْبقِْر وا كَالصهمكَلُ لَحؤالَِّتي لَا ي  
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  لُهِة : قَوالِْهر رؤسو   

يوسف لَيس ِبمكْروٍه وهلْ كَراِهيته ِعندهما كَراهةُ تحِرٍمي أَو تنِزيٍه الصِحيح أَنها أَما كَراهةُ سؤِرها فَهو قَولُهما وِعند أَِبي 
  .كَراهةُ تنِزيٍة 

ِب ِمنإلَى الْقُر ِشريذَا يهو ، اِويلُ الطَّحقَو وها وِمهِة لَحمرِلح هتاِهيِة كَرايِفي الِْهدا واِميهحِم تدِقيلَ ِلعِرِمي ، وحِة التاهكَر 
 ِجدا إذَا ومهدا ِعنِرهؤوُء ِبسضالْو هكْرا يمِإنِة وِزينِة التاهإلَى كَر ِشريذَا يهو ، ِحيحالص وهو ِخيلُ الْكَرقَو وهةَ واسجالن

ي ا إذَا لَمأَم هرغَي قَطَتِف أَسةَ ِبالطَّووررِم إلَّا أَنَّ الضا إلَى اللَّحظَرا نِجسا نهرؤكُونَ سأَنْ ي اسكَانَ الِْقيو ، هكْرلَا ي دوج
 لَامِه السلَيِلِه عةُ ِبقَوارِه الِْإشِإلَيو ا{ ذَِلكالطَّوو كُملَيع اِفنيالطَّو ا ِمنهأَنْ } فَاِت إن هكْراٍن يسإن وضةُ عالِْهر تفَِإنْ لَِحس

يصلِّي ِمن غَيِر غَسِلِه ِعندهما وكَذَا إذَا أَكَلَت ِمن شيٍء يكْره أَكْلُ باِقيِه قَالَ ِفي الْكَاِمِل إنما يكْره ذَِلك ِفي حق الْغِني ؛ 
ع قِْدري هاُء إلَّا إذَا ِلأَنالْم سجنا تِرهلَى فَوع تِربشةً وةُ فَأْرالِْهر ِة فَِإنْ أَكَلَتوررِللض هكْرالْفَِقِري لَا ي قا ِفي حِلِه أَمدلَى ب

  مكَثَت ساعةً ِلغسِل فَِمها ِبلُعاِبها 

  لُهلَّاةُ : قَوخةُ الْماججالدو   

   نها تخاِلطُ النجاساِت إذْ لَو كَانت محبوسةً ِبحيثُ لَا يِصلُ ِمنقَارها إلَى ما تحت قَدِمها لَا يكْره ؛ ِلأَنَِّلأَ

الْكَراهةُ ؛ ِلأَنها غَير مأْكُولَِة اللَّحِم وأَما الْأَصلَ ِفيها الطَّهارةُ نظَرا إلَى اللَّحِم ِبِخلَاِف الِْهرِة فَِإنها ولَو حِبست لَا تزولُ 
 برشا تهةُ ؛ ِلأَناهالْكَر الَتز تِبسح لَّاةَ فَلَوخةَ الْماججالد تهبةً فَأَشاداِت عتيأْكُلُ الْما تهِر فَِلأَناِع الطَّيِر ِسبؤةُ ساهكَر

وهو عظْم ِبِخلَاِف الِْهرِة فَِإنها تشرب ِبِلساِنها وهو لَحم والْعظْم طَاِهر ِبِخلَاِف اللَّحِم فَِإنْ ِقيلَ ينبِغي أَنْ يكُونَ ِبِمنقَاِرها 
ها والسباع ِبأَلِْسنِتها وِهي رطْبةٌ ِبلُعاِبها وِلأَنَّ ِسباع سؤرها نِجسا نظَرا إلَى اللَّحِم كَِسباِع الْبهاِئِم ِقيلَ إنها تشرب ِبمناِقِري

   .الطَّيِر يتحقَّق ِفيها الضرورةُ فَِإنها تنقَض ِمن الْهواِء فَتشرب فَلَا يمِكن صونُ الْأَواِني عنها 

  

  لُهقَو :الِْحمِل وغالْب رؤسا وِفيِهم كُوكشاِر م   

وهذَا هو النوع الْخاِمس ِمن الْأَسآِر وهلْ الشك ِفي طَهارِتِه أَو ِفي طَهوِريِتِه قَالَ بعضهم ِفي طَهارِتِه ؛ ِلأَنه لَو كَانَ طَاِهرا 
للَّه وتفِْريعه علَى هذَا الْقَوِل أَنَّ الِْعرق واللُّعاب يعفَى عنه ِفي الْأَبداِن والثِّياِب ما لَكَانَ طَهورا وِبهذَا قَطَع الصيرِفي رِحمه ا

اةَ ولَا يجوز شربه ، وقَالَ لَم يفِْحش ِللضرورِة وأَنَّ لَبنه نِجس حتى لَو أَصاب الثَّوب ِمنه أَكْثَر ِمن قَدِر الدرهِم منع الصلَ
 وهِة وايقَالَ ِفي الِْهدِجيِز واِحِب الْوصِة واياِحِب الِْهدص ارِتياخ وها وِنِه طَاِهرِفي كَو كلَا شِتِه ووِريِفي طَه كالش مهضعب

و هنأَنَّ لَب مهدِعن هفِْريعتو حذَا ِفي الْأَصلَى هع صاِء نلَى الْمع ِلبغي ا لَموُء ِبِه مضالْو وزجاِء يِفي الْم قَعو لَوو طَاِهر قَهِعر
هر النِجس ولَا ينجس الطَّاِهر الْوِجيِز وهلْ يطَهر النجاسةَ علَى هذَا الْقَوِل ، قَالَ بعضهم نعم وقَالَ بعضهم حكْمه أَنه لَا يطَ

 ِفيرياِح الصكَذَا ِفي إيض.  
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وِفي الِْهدايِة لَبن الِْحماِر طَاِهر وكَذَا عرقُه طَاِهر وقَالَ ِفي النهايِة أَما عرقُه فَصِحيح وأَما لَبنه فَغير صِحيٍح بلْ الروايةُ ِفي 
 نٍة عِر ظَاِهرٍة غَيايإلَّا ِفي ِرو دِة أَحارالطَّه اِنبج حجري لَمِة ِفيِه وارالطَّهِة واسجةُ النِويست أَو هتاسجِة نربتعِب الْمالْكُت

  .محمٍد 

ِة وايوِفي ظَاِهِر الر ِجساِن نالْأَت نِحيِط لَبِفي الْمو هأَن ِويدزالْب نعو اِشيترمكَلُ قَالَ التؤلَا يو طَاِهر هٍد أَنمحم نع ِوير
مِبالِْإج امرح هةً غَِليظَةً ؛ ِلأَناسجن ِجسن هِة أَنِس الْأَِئممش نعو ِحيحالص وهو الْفَاِحش ِفيِه الْكَِثري ربتعاِر يالِْحم قرعاِع و

   طَاِهر ِفي الرواياِت الْمشهورِة وسؤر الْبغِل ِمثْلُ سؤِر الِْحماِر ؛ ِلأَنه ِمن نسِل الِْحماِر فَيكُونُ

ٍس خِر فَرؤِمِري فَكَانَ كَسالْح ِمن اهأَبِل ويالْخ ِمن هِزلَِتِه ؛ ِلأَنَّ أُمناٍر ِبمِر ِحمؤِلطَ ِبس  

  لُهقَو : ازج هما قَدمهأَيو مميتا وأَ ِبِهمضوا تمهرغَي ِجدي فَِإنْ لَم   

هباِل فَأَشمِتعاِلاس اِجباٌء وم هِم ؛ ِلأَنميلَى التوَء عضالْو مقَدإلَّا أَنْ ي وزجلَا ي فَرقَالَ زو طَرا أَنَّ الْملَنو طْلَقاَء الْمالْم 
 عمالْج دوجي ِإنْ لَما ، ومهنةُ عاِحدلَاةُ الْولُو الصخلَا ت أَي عمالْج ِفيدي ِلِهمى قَونعمِتيِب ورونَ التد عمالْج ِفيدا فَيمهدأَح

 هى إنتٍة حاِحدالٍَة وِفي ح عمج ه؛ ِلأَن ازا جضلَاةَ أَيالص لَّى ِتلْكصو مميتثَ ودأَح لَّى ثُمصاِر وِر الِْحمؤأَ ِبسضوت لَو
د إلَّا سؤر ِحماٍر قَالَ يهِريقُه الْوضوَء والتيمم ِفي حق صلَاٍة واِحدٍة كَذَا ِفي النهايِة وعن نصيِر بِن يحيى ِفي رجٍل لَم يِج

 ديلٌ جقَو وفَّاِر فَقَالَ هلَى أَِبي قَاِسٍم الصع لَهقَو ضرفَع مميتي اِء ثُما ِللْماِدمع ِصريى يتح.  

م ابأَص ثُم مميتاِر وِر الِْحمؤأَ ِبسضوت اِدِر لَووِفي النِه ولَياِر فَعالِْحم رؤس هعماُء والْم بى ذَهتأْ ِبِه حضوتي لَما واًء طَاِهر
 فَلَيس علَيِه أَنْ إعادةُ التيمِم ولَيس علَيِه إعادةُ الْوضوِء ِبسؤِر الِْحماِر ؛ ِلأَنه إنْ كَانَ مطَهرا فَقَد توضأَ ِبِه ، وِإنْ كَانَ نِجسا

يتوضأَ ِبِه لَا ِفي الْمرِة الْأُولَى ولَا ِفي الْمرِة الثَّاِنيِة وسؤر الْفَرِس طَاِهر ِعندهما ؛ ِلأَنه مأْكُولُ اللَّحِم ِعندهما وكَذَا ِعند أَِبي 
 كَراهةَ لَحِمِه ِلِإظْهاِر شرِفِه لَا ِلنجاسِتِه وأَما سؤر الِْفيِل فَنِجس ؛ ِلأَنه سبع ذُو ناٍب حِنيفَةَ أَيضا طَاِهر ِفي الصِحيِح ؛ ِلأَنَّ

  .وكَذَا سؤر الِْقرِد نِجس أَيضا ؛ ِلأَنه سبع وعرق كُلِّ شيٍء ِمثْلُ سؤِرِه 

اِر والِْحمِل وغالْب قرعولَموَء ِبِه وضالْو ادإذَا أَر لَِكنو هبرش وزجاِء يا ِفي الْمقَعا إذَا ومهابلُع   

الص عنملَا ي ها فَِإنِقِهمرع ا أَواِبِهملُع ٌء ِمنيش بالثَّو ابِإنْ أَصو ، مميتيأُ ِبِه وضوتي هفَِإن هرغَي ِجدِفي ي شِإنْ فَحلَاةَ ، و
 لَمأَع اَللَّهو اِء طَاِهرفَسالناِئِض والْحِب ونالْج قِعرو ِدينجكَذَا ِفي الْخ شإذَا فَح عنمي فوسأَِبي ي نعِة وايوظَاِهِر الر.   

  

   باب التيمِم  

الْماِء ِبجِميِع أَنواِعها ِمن الصغرى والْكُبرى وما ينقُضها عقَّبها ِبخلَِفها وهو التيمم ؛ ِلأَنَّ الْخلَف لَما بين الشيخ الطَّهارةَ ِب
فَلَم تِجدوا ماًء : {  الِْكتاب ، فَقَولُه تعالَى أَبدا يقْفُوا الْأَصلَ أَي لَا يكُونُ إلَّا بعده والتيمم ثَاِبت ِبالِْكتاِب والسنِة أَما

والتيمم ِفي } التيمم طَهور الْمسِلِم ما لَم يِجد الْماَء { : وأَما السنةُ ، فَقَولُه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم } فَتيمموا صِعيدا طَيبا 
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ِة هالَى اللُّغعت قَالَ اللَّه دالْقَص ِفقُونَ : { ونت هِبيثَ ِمنوا الْخمميلَا تٍء } وزاِل جمِتعاس نةٌ عارِع ِعبرِفي الشوا وقِْصدلَا ت أَي
ِد ِللتطِْهِري وهِذِه الِْعبارةُ أَصح ؛ ِلأَنَّ ِفي الِْعبارِة الْأُولَى ِمن الْأَرِض طَاِهٍر وِفي محلِّ التيمِم ، وِقيلَ ِعبارةٌ عن قَصٍد إلَى الصِعي

   .اشترطَ اسِتعمالَ جزٍء ِمن الْأَرِض والتيمم ِبالْحجِر يجوز ، وِإنْ لَم يوجد اسِتعمالُ جزِئِه 

  

  لُهقَو :هاَء والْم ِجدي لَم نمو اِفرسم و   

الْمراد ِمن الْوجوِد الْقُدرةُ علَى اِلاسِتعماِل حتى إنه لَو كَانَ مِريضا أَو علَى رأِْس ِبئٍْر ِبغيِر دلٍْو أَو كَانَ قَِريبا ِمن عيٍن وعلَيها 
لَيِه لَا يكُونُ واِجدا والْمراد أَيضا ِمن الْوجوِد ما يكِْفي ِلرفِْع حدِثِه وما دونه عدو أَو سبع أَو حيةٌ لَا يستِطيع الْوصولَ إ

ر فِْسِه أَولَى نع طَشالْع افا إذَا خكَم رٍء آخيا ِبشِحقتسكُونَ ماَء أَنْ يالْم دجا إذَا وضطُ أَيرتشيوِم ودعِتِه كَالْمابد ِفيِقِه أَو
أَو ِكلَاِبِه ِلماِشيِتِه أَو صيِدِه ِفي الْحاِل أَو ِفي ثَاِني الْحاِل فَِإنه يجوز لَه التيمم وكَذَا إذَا كَانَ محتاجا إلَيِه ِللْعجِن دونَ 

 لَه أَو آخر ِمن أَهِل الْقَاِفلَِة فَِإنْ ِقيلَ ِلم قَدم الْمساِفر علَى الْمِريِض وِفي الْقُرآِن اتخاِذ الْمرقَِة وسواٌء كَانَ رِفيقَه الْمخاِلطَ
ِفِر أَمس ؛ ِلأَنه ، ِقيلَ ِلأَنَّ الْحاجةَ إلَى ِذكِْر الْمسا} وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر : { تقِْدمي الْمِريِض ، قَالَ اللَّه تعالَى 

 تِرعشِة وصخاِن الريِلب لَتزةَ ن؛ ِلأَنَّ الْآي ِريضآِن الْمِفي الْقُر ما قَدمِإنى وضرالْم ِمن أَكْثَر اِفِرينس؛ ِلأَنَّ الْم أَغْلَبو مأَع
قأَح ِريضالْماِد وةً ِللِْعبمحرةُ مصخِة الرمحرِبالْم   

  لُهِر : قَوالِْمص اِرجخ أَو   

 ِة أَوارجِر ِللتالِْمص اِرجِنِه خاٌء ِفي كَووسِر والِْمص اِرجكَان خِفي م ِر أَياِرِج الِْمصِفي خ أَو هقِْديرِف تلَى الظَّرع ِصبن
ِلِلاح ِتطَاِب أَوِلِلاح ِة أَواعراِضِع ِللزوى الْمِر ِسواِء ِفي الِْمصِم الْمدِلع مميالت وزجلَا ي هةٌ إلَى أَنارِفيِه إشو ِر ذَِلكغَي اِش أَوِتش

الْبرِد وعن السلَِمي جواز ذَِلك خوف فَوِت صلَاِة الِْجنازِة أَو صلَاِة الِْعيِد ، أَو خوِف الْجنِب ِمن : الْمستثْناِة وِهي ثَلَاثَةٌ 
  والصِحيح عدم الْجواِز ؛ ِلأَنَّ الِْمصر لَا يخلُو عن الْماِء 

  لُهقَو :نيبو هنيبو   

 أَكْثَر الِْميِل أَو وحِر نالِْمص   

نيب ادرالْملَاِزٍم و رِر غَيِبالِْمص قِْييدكُونَ التأَنْ ي مهضعقَالَ باِء ، ولَمالْع ِه أَكْثَرلَيع ورهشالْم وِبالِْميِل ه قِْييدالتاِء والْم نيبو ه
 أَو هِميني أَو لْفَهِإنْ كَانَ خفَِميلَاِن و هاماُء أَمِقيلَ إنْ كَانَ الْمالْأَذَانَ ، و عمسثُ لَا ييفَِميلٌ ِبح هارسي.  

 فوسأَِبي ي نعو بِإنْ قَرو ، وزجِإلَّا فَيو مميالت لَه وزجقِْت لَا يوِج الْورلَ خاِء قَبِصلُ إلَى الْماٍل يإنْ كَانَ ِبح فَرقَالَ زو
 وتِغيب عن بصِرِه يجوز لَه التيمم قَالَ ِفي الذَِّخريِة وهذَا حسن ِجدا إنْ كَانَ ِبحيثُ إذَا ذَهب إلَيِه وتوضأَ تذْهب الْقَاِفلَةُ

دِر الِْميِل ِقيلَ والِْميلُ أَلْف خطْوٍة ِللْبِعِري وهو أَربعةُ آلَاِف ِذراٍع فَِإنْ ِقيلَ ما الْحاجةُ إلَى قَوِلِه أَو أَكْثَر وقَد عِلم جوازه مع قَ
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 الِْميِل أَو وحِه نِإنْ كَانَ ِفي ظَنو ، وزجأَقَلُّ لَا ي الِْميِل أَو وحِه نكَانَ ِفي ظَن فَلَو الظَّنِر وزِبالْج فرعا تمافَةَ إنس؛ ِلأَنَّ الْم
  ه التيمم أَكْثَر جاز حتى لَو تيقَّن أَنه ِميلٌ جاز لَ

   قَولُه أَو كَانَ يِجد الْماَء إلَّا أَنه مِريض إلَى آِخِرِه  

 الْمِريض لَه ثَلَاثُ حالَاٍت أَحدهما إذَا كَانَ يستِضر ِباسِتعماِل الْماِء كَمن ِبِه جدِري أَو حمى أَو ِجراحةٌ يضره اِلاسِتعمالُ

فَهذَا يجوز لَه التيمم إجماعا ، والثَّاِنيةُ إنْ كَانَ لَا يضره إلَّا الْحركَةُ إلَيِه ولَا يضره الْماُء كَالْمبطُوِن وصاِحِب الِْعرِق 
مميالت لَه ازِبِه ج ِعنيتسي نم ِجدفَِإنْ كَانَ لَا ي ِديِنيا الْمضأَي مميالت لَه وزجِنيفَةَ يأَِبي ح دفَِعن دجِإنْ وا ، واعما إجضأَي 

ميالت لَه وزجا لَا يمهدِعنو هأَِجري أَو هلَدو أَو هدبِتِه علُ طَاعأَهلَا و ِتِه أَوِل طَاعأَه انُ ِبِه ِمنعتساٌء كَانَ الْموكَذَا ِفي س م
  .التأِْسيِس 

   وِفي الْمِحيِط إذَا كَانَ ِمن أَهِل طَاعِتِه لَا يجوز إجماعا ،

ِرِه قَالَ بيلَا ِبغفِْسِه وِم لَا ِبنميلَى التلَا عِرِه ويلَا ِبغفِْسِه ووِء لَا ِبنضلَى الْوع قِْدرالثَّاِلثَةُ إذَا كَانَ لَا يلَى ولِّي عصلَا ي مهضع
  .ِقياِس قَوِل أَِبي حِنيفَةَ حتى يقِْدر علَى أَحِدِهما 

ملَيِة أَِبي سايِفي ِروِنيفَةَ وأَِبي ح عاِت ماديِة الزايِفي ِرو طَِربضٍد ممحلُ مقَوو ِعيديا وهبشلِّي تصي فوسو يقَالَ أَبو عانَ م
أَِبي يوسف ولَو حِبس ِفي الِْمصِر ولَم يِجد ماًء ووجد التراب الطَّاِهر صلَّى ِبالتيمِم ِعندنا وأَعاد إذَا خلَص ، وِعند زفَر لَا 

  .يصلِّي 

ِن ويدالْي قْطُوعِل إنْ كَانَ مالْفَض نب دمحقَالَ مٍة وارِر طَهيلَّى ِبغةٌ صاحِهِه ِجرجكَانَ ِبو ِن أَولَيجالر  

  لُهقَو : مميتي هفَِإن هِرضمي أَو درالْب لَهقْتاِء أَنْ يلَ ِبالْمسإنْ اغْت بنالْج افخ أَو   

لِْمصِر أَيضا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِخلَافًا لَهما وقَيد ِبالْغسِل ؛ ِلأَنَّ الْمحِدثَ ِفي هذَا إذَا كَانَ خاِرج الِْمصِر إجماعا وكَذَا ِفي ا
   .ِمصٍر إذَا خاف ِمن التوضِؤ الْهلَاك ِمن الْبرِد لَا يجوز لَه التيمم إجماعا علَى الصِحيِح كَذَا ِفي الْمستصفَى 

  

   والتيمم ضربتاِن : ولُه قَ 

 خيالش ارِه أَشِإلَيو معاٍع نجش نِم قَالَ ابميالت اِن ِمنتبرلْ الضهو.  

دعى بون ِه أَوجِح الْوسلَ مثَ قَبدأَح ثُم برا إذَا ضِفيم هتفَاِئدلَا و اِبيِبيجقَالَ الِْإس؛ و وزجاٍع لَا يجِن شاب دِب فَِعنرالض 
ِلأَنه أَتى ِببعِض التيمِم ثُم أَحدثَ فَينتقَض وِعند الِْإسِبيجاِبي يجوز كَمن ملَأَ كَفَّه ماًء ِللْوضوِء ثُم أَحدثَ ثُم استعملَه ِفي 

وزجي هِه فَِإنجالْو   
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  لُهِن : قَوفَقَيِه إلَى الِْمرياعى ِذررِبالْأُخو ههجا وماهدِبِإح حسمي   

طَهم ِرفا عمِإنِقيقَِة وٍة ِفي الْحارِبطَه سلَيثٌ ولَوم ابروِء ؛ ِلأَنَّ التضا ِفي الْوإلَى الثَّلَاِث كَم هاركْرطُ ترتشلَا يا وعرا شر
 حسمي لُهقَوِتيِب ، ورقُوِط التةٌ إلَى سارا إشماهدِبِإح لُهقَوٍة ، ورلَ ِبمصح قَد ادرلِْويِث إذَا كَانَ الْمِة التةَ إلَى كَثْراجفَلَا ح

حسمي لَمِهِه وجلَى وع ابرالت ذَر لَو هةٌ إلَى أَنارإش ابِتيعطُ اِلاسرتشيو وزجلَا ي هاِح أَنِه ِفي الِْإيضلَيع صن قَدو زجي لَم ه
ِه أَجيدى يرِبالْأُخو ههجِه ويدى يدِبِإح حسم لَوِة وِبريالْج حسلَا مِة وياللِّح حسِه ملَيع ِجبلَا يو ِحيحالص وهِفي و أَهز

  الْوجِه والْيِد الْأُولَى ويِعيد الضرب ِللْيِد الْأُخرى 

  لُهِن : قَوفَقَيإلَى الِْمر   

صِف الذِّراعيِن وِفيِه احِتراز عن قَوِل الزهِري فَِإنه يشتِرطُ الْمسح إلَى الْمنِكبيِن وعن قَوِل ماِلٍك حيثُ يكْتِفي ِبِه إلَى ِن
تصِريح ِباشِتراِط اِلاسِتيعاِب هو الصِحيح وروى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه لَيس ِبشرٍط حتى لَو مسح الْأَكْثَر جاز فَِإذَا قُلْنا 

أَصاِبِع وِفي الِْهدايِة لَا بد ِمن اِلاسِتيعاِب ِفي ظَاِهِر الروايِة ِلِقيامِة مقَام الْوضوِء ِباِلاسِتيعاِب وجب نزع الْخاتِم وتخِليلُ الْ
   وسنةُ التيمِم أَنْ يسمي اللَّه تعالَى قَبلَ الضرِب ويقِْبلَ

 نفْضةً واِحدةً ِفي ظَاِهِر الروايِة وعن أَِبي يوسف نفْضتيِن ، ويفْعلُ ِفي الضربِة الثَّاِنيِة ِبيديِه ويدِبر ثُم ينفُضهما ِعند الرفِْع
يةُ التِفيكَيلِْويِث وونَ التد حسالْم وه ودقْصاِب ؛ ِلأَنَّ الْمرِبالت لَطَّختِه أَنْ يلَيع سلَيو ةً كَذَِلكبرِه ضيدِبي ِربضِم أَنْ يم

ويرفَعهما وينفُضهما حتى يتناثَر التراب ويمسح ِبِهما وجهه ثُم يضِرب أُخرى وينفُضهما ويمسح ِبباِطِن أَربِع أَصاِبِع يِدِه 
ن رُءوِس الْأَصاِبِع إلَى الِْمرفَِق ثُم ِبباِطِن كَفِِّه الْيسرى باِطن ِذراِعِه الْيمنى إلَى الرسِغ ، ويِمر الْيسرى ظَاِهر كَفِِّه الْيمنى ِم

يلَ ِلم كَانَ التيمم ِفي الْوجِه والْيديِن ِبباِطِن إبهاِمِه الْيسرى علَى ظَاِهِر إبهاِمِه الْيمنى ، ثُم يفْعلُ ِبيِدِه الْيسرى كَذَِلك فَِإنْ ِق
   .خاصةً ؟ ِقيلَ ِلأَنه بدلٌ عن الْأَصِل وهو الْغسلُ والرأْس ممسوح والرجلَاِن فَرضهما متردد بين الْمسِح والْغسِل 

  

  لُها: قَونالْج ِمن مميالتاٌء ووِث سدالْحِة وب   

يعِني ِفعلًا وِنيةً وِعند أَِبي بكٍْر الراِزي لَا بد ِمن ِنيِة التمِييِز إنْ كَانَ ِللْحدِث نوى رفْع الْحدِث ، وِإنْ كَانَ ِللْجنابِة نوى 
ج إلَى ِنيِة التمِييِز بلْ إذَا نوى الطَّهارةَ أَو اسِتباحةَ الصلَاِة أَجزأَه وكَذَا التيمم ِللْحيِض رفْع الْجنابِة ، والصِحيح أَنه لَا يحتا

   .والنفَاِس 

  

  لُهِض: قَوِس الْأَرِجن ا كَانَ ِمنٍد ِبكُلِّ ممحمِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن مميالت وزجيو    

  وهو ما إذَا طُِبع لَا ينطَِبع ولَا يِلني وِإذَا أُحِرق لَا يِصري رمادا 
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  لُهِل إلَى آِخِرِه : قَومالراِب وركَالت   

دالْم رالْآجاِر وِبالِْحص مميالت وزجكَذَا يِه ولَيع عمجم ه؛ ِلأَن ابرالت مِني قَدعي ِدينجقُوِق كَذَا ِفي الْخدِف الْمزالْخقُوِق و
 مميِبِه الت وزجلَا ي هِمن اِلطُ أَكْثَرخكَانَ الْمِض وِس الْأَرِجن ِمن سا لَيم الَطَها إذَا خأَماِلٍص ، وِطٍني خ إذَا كَانَ ِمن  

  لُهلَ: قَو فوسو يقَالَ أَبةً واصِل خمالراِب ورإلَّا ِبالت وزجا ي   

ولَه ِفي الرمِل ِروايتاِن أَصحهما عدم الْجواِز والِْخلَاف مع وجوِد التراِب أَما إذَا عِدم ، فَقَولُه كَقَوِلِهما ولَو تيمم علَى 
يِه أَو علَى حاِئٍط أَو علَى موِضٍع نِدي ِمن الْأَرِض أَجزأَه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وزفَر وِعند محمٍد ِروايتاِن حجٍر أَملَس لَا غُبار علَ

نجكَذَا ِفي الْخ ازا جِليبِإنْ كَانَ جو ، وزجا لَا ياِئيِبالِْملِْح إنْ كَانَ م مميِإنْ تى ، واوالْفَتو ِدي.  

الْأَصح ِعنِدي لَا يجوز ولَو لَم يِجد إلَّا الطِّني فَِإنه يلَطِّخ ِبِه طَرف ثَوِبِه أَو غَيره حتى يِجف ثُم يتيمم : وقَالَ شمس الْأَِئمِة 
نجقَالَ الْخ ذَِلك هِكنمي ِإنْ لَمِفي ِبِه ، وو مميا التِبه وزجاَء الَِّتي ييالْأَش أَو اِبسالْي ابرالت اَء أَوالْم ِجدي ا لَملِّي مصلَا ي ِدي

ِبالطِِّني ِعند أَِبي حِنيفَةَ وزفَر ولَو الْكَرِخي يجوز التيمم ِبالطِِّني الرطِْب ، وِإنْ لَم يعلَق ِبيديِه ، والصِحيح جواز التيمِم 
اختلَطَ ما لَا يجوز ِبِه التيمم ِبالتراِب كَالدِقيِق والرماِد إنْ كَانَ التراب هو الْأَكْثَر جاز التيمم ِبِه ، وِإنْ كَانَ التراب أَقَلَّ لَا 

   ي السجِن ولَم يِجد ِفيِه ماًء ولَا ترابا طَاِهرا قَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا يصلِّييجوز ولَو حِبس ِف

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عوٍر { ِلقَولَاةَ إلَّا ِبطَهِمِه } لَا صدع دِعن ابرالتوِدِه وجو داُء ِعنالْم وه ورالطَّهو.  

 أَبو يوسف يصلِّي ثُم إذَا خرج ِمن الْحبِس يلْزمه الِْإعادةُ ، وِإنْ لَم يِجد الْماَء ووجد التراب الطَّاِهر يتيمم ويصلِّي وقَالَ
م ةُ ذَكَرادالِْإع هملْزلْ يهو فَرا الثَّلَاثَِة ِخلَافًا ِلزاِبنحأَص دِعن لَ ِمنصح ذْرا ؛ ِلأَنَّ الْعانسِتحاس ِعيدي هاِت أَناديِفي الز دمح

دةُ ِجهِة آدِمي وذَِلك لَا يؤثِّر ِفي وجوِب الِْإعادِة كَمن قَيد رجلًا حتى صلَّى قَاِعدا ثُم أَزالَ ذَِلك عنه فَِإنه يلْزمه الِْإعا
إجماعا وذَكَر أَبو يوسف أَنه إذَا تيمم ِفي الْحبِس ِبالتراِب الطَّاِهِر ثُم خرج لَا يلْزمه الِْإعادةُ ؛ ِلأَنه قَد جوز لَه الصلَاةُ 

   .ِبالتيمِم ِلأَجِل الْعذِْر فَصار كَالْمساِفِر 

  

  لُهقَو :وِء وضةٌ ِفي الْوبحتسِم مميِفي الت ضةُ فَريالن   

.  

وقَالَ زفَر لَيست ِبفَرٍض ِفيِه ؛ ِلأَنه خلَف عن الْوضوِء فَلَا يخاِلفُه ِفي وصِفِه ولَنا أَنَّ التيمم هو الْقَصد والْقَصد هو الِْإرادةُ 
الن ِهيِإنْ ِشئْت وقَا ، ورٍة فَافْتوصصخاٍء مضٍح ِفي أَعسمٍل وسِلغ ماس هوِء فَِإنضا ِبِخلَاِف الْوهنِم عميلُ التفَص ِكنمةُ فَلَا يي

ابرالتطِْهِري ، وِة التإلَى ِني اجتحفِْسِه فَلَا يِبن رطَهاَء مقُلْت إنَّ الْم مميإذَا ت ِدينجِة قَالَ الْخيةً إلَّا ِبالنارطَه كُني ثٌ فَلَملَوم 
تلَاوِة والِْقراَءةَ ِلصلَاِة الِْجنازِة أَو ِلسجدِة التلَاوِة أَو ِللناِفلَِة أَو ِلِقراَءِة الْقُرآِن جاز أَنْ يصلِّي ِبِه ساِئر الصلَواِت ؛ ِلأَنَّ سجود ال

  .بعض ِمن أَبعاِض الصلَاِة أَلَا ترى أَنه لَا بد ِللصلَاِة ِمن الِْقراَءِة 
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ِف أَوحصالْم سِلم لَولَاةُ ، وِبِه الص وزجآِن لَا ياَءِة الْقُرِلِقر مميإذَا ت هأَن ِحيحى الصاوِفي الْفَتِة وارِلِزي ِجِد أَوسوِل الْمخِلد 
 مميت لَوا وهٍء ِمنزلَا ِلجلَاِة ولْ ِللصصحي لَم مميا ؛ ِلأَنَّ التاعمِبِه إج لِّيصأَنْ ي زجي ِللْأَذَاِن لَم ِريِض أَوِة الْمادِلِعي وِر أَوالْقُب

ِبِه الِْإس ِريدي ِة كَاِفريٍل ِللنِبأَه سلَي ها ؛ ِلأَنمهدا ِعنمميتم كُني لَم لَمأَس ثُم لَام.  

دجِة ِبِخلَاِف ساروِن الطَّهِبد ِصحةٌ تودقْصةٌ مبقُر وا هةً قُلْنودقْصةً مبى قُرون ه؛ ِلأَن مميتم وه فوسو يقَالَ أَبِة ولَاوِة الت
فَِإنها قُربةٌ مقْصودةٌ لَا تِصح ِبدوِن الطَّهارِة ، ولَو تيمم هذَا الْكَاِفر يِريد الصلَاةَ ثُم أَسلَم بعد التيمِم لَا يكُونُ متيمما 

فَكَانَ و هِمن ِصحلَاةَ لَا تا ؛ ِلأَنَّ الصاعمإج اذُ ِباَللَِّه ثُمالِْعيو دتار ثُم ِلمسالْم مميت لَوو هِمن ِصحي لَامالِْإسا وِمهدِة كَعيالن ودج
   أَسلَم فَهو علَى تيمِمِه ، ولَو توضأَ

 ِعندنا ِخلَافًا ِللشاِفِعي ِبناًء علَى اشِتراِط النيِة ِعنده ِفي الْوضوِء وِعندنا الْوضوُء الْكَاِفر لَا يِريد الِْإسلَام ثُم أَسلَم فَهو متوضئٌ
   .لَا يفْتِقر إلَى النيِة فَاستوى ِفيِه الْمسِلم والْكَاِفر فَصار كَِإزالَِة النجاسِة 

  

  لُهقَو :الت قُضنيوَء وضالْو قُضنٍء ييكُلُّ ش ممي   

 هنع لَفخكِْمِه وِفي ح هِلأَن  

  لُهاِلِه : قَومِتعلَى اسع راِء إذَا قَدةُ الْميؤا رضأَي هقُضنيو   

كُني ِجٍس فَلَماِرٍج نِبخ تسا لَيهٍة ؛ ِلأَناِقضن راِء غَيةُ الْميؤر ِتقَاضاِلان افا أَضمِإنو اِبقثُ السدالْح اِقضا النمِإنثًا ودح 
ا إلَيها ؛ ِلأَنَّ عملَ الناِقِض الساِبِق يظْهر ِعندها فَأُِضيف إلَيها مجازا والْمراد رؤيةُ ما يكِْفي ِلرفِْع حدِثِه أَما لَو رأَى ما لَ

 ةَ ِهيراِلِه ؛ ِلأَنَّ الْقُدمِتعلَى اسع را قَالَ إذَا قَدمِإنو همميت قَضتني ِن لَمجِللْع طَِش أَوِه ِللْعإلَي اجتحم هكِْفيِه إلَّا أَني كِْفيِه أَوي
ِة التوِريةٌ ِلطَهغَاي ووِد الَِّذي هجِبالْو ادرلَا الْم وهاِء ولَى الْمع رم لَوا وكْمقَاِدٍر ح رغَي اِجزِع عبالس أَو ودالْع اِئفخاِب ، ور

ِه ِلخولَ إلَيزالن ِطيعتسِضٍع لَا يوِفي م وهِه ولَيع رِإنْ مو ، همميت قَضني ا لَماِئمِبِه إنْ كَانَ ن لَمعي ٍع لَمبس أَو ودِف عو
 ِة أَوابنِللْج مميت نِفيم روصتا يمذَا إنهو همميطُلُ تبِبِه لَا ي لَمعلَا ي أَو اِئمن وهاِء ولَى الْمع رى إذَا ماوِفي الْفَتا وضأَي قَضتني

 راِكبا أَو ماِشيا وهو ناِئم وِإلَّا فَقَد ينقُض تيممه ِبالنوِم ، وقَالَ بعضهم إذَا مر ِبالْماِء وهو ناِئم فَِعند مر وهو ناِئم ِفي الصلَاِة
  .لُ قَوِل محمٍد أَِبي يوسف لَا ينتقَض تيممه وِعند محمٍد ينتقَض وِعند أَِبي حِنيفَةَ ِمثْ

وِفي الِْهدايِة والناِئم ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَاِدر تقِْديرا وخاِئف السبِع عاِجز حكْما ، والْفَرق بين الناِئِم والْخاِئِف أَنَّ النوم ِفي 
ر خصوصا علَى وجٍه لَا يتخلَّلُه الْيِقظَةُ الْمشِعرةُ ِبالْماِء فَلَم يعتبر نومه كَالْيقْظَاِن حالَِة السفَِر علَى وجٍه لَا يشعر ِبالْماِء ناِد

   .حكْما 
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  لُهِعيِد الطَّاِهِر : قَوإلَّا ِبالص مميالت وزجلَا يو   

أَي طَاِهرا ولَو تيمم رجلٌ ِمن موِضٍع وتيمم آخر بعده ِمنه جاز ؛ ِلأَنَّ } يدا طَيبا صِع{ الصِعيد وجه الْأَرِض وقَوله تعالَى 
   .التيمم لَا يكِْسب التراب اِلاسِتعمالَ 

  

  لُهقَو :ِجدو أَنْ يجري وهاَء والْم ِجدي لَم نِلم بحتسيقِْت ولَاةَ إلَى آِخِر الْوالص رخؤقِْت أَنْ يِفي آِخِر الْو ه   

وهلْ يؤخر إلَى آِخِر وقِْت الْجواِز أَو إلَى آِخِر وقِْت اِلاسِتحباِب قَالَ الْخجنِدي إلَى آِخِر وقِْت الْجواِز وقَالَ غَيره إلَى 
 وهو الصِحيح ، وِقيلَ إنْ كَانَ علَى ِثقٍَة فَِإلَى آِخِر وقِْت الْجواِز ، وِإنْ كَانَ علَى طَمٍع فَِإلَى آِخِر آِخِر وقِْت اِلاسِتحباِب

  ي وقِْت اِلاسِتحباِب ، وِإنْ لَم يكُن علَى طَمٍع ِمن الْماِء لَم يؤخر ويتيمم ِفي أَوِل الْوقِْت ويصلِّ

  لُهو : قَوجري وهو   

 أِْخريالت نمضلُ إلَّا إذَا تا أَفْضندقِْت ِعنِل الْولَاةَ ِفي أَولَى أَنَّ الصلُّ عدأَلَةُ تسِذِه الْميِن هاِفظُ الدح امقَالَ الِْإم عطْمي أَي
ِلك بعض الْمتأَخِرين وقَالَ قَد ثَبت ِبصِريِح أَقْواِل علَماِئنا أَنَّ الْأَفْضلَ الِْإسفَار ِبالْفَجِر فَِضيلَةً كَتكِْثِري الْجماعِة وأَنكَر ذَ

اِط جِترِر اشغَي ِمن سمالش ريغتت ا لَمِر مصالْع أِْخريتِف ويِر ِفي الصِبالظُّه ادرالِْإبطْلَقًا وم ِريحذَا الصه كرتي فٍة فَكَياعم
 نمضتي إذَا لَم هِة ؛ ِلأَناعمكِْثِري الْجفَِضيلَةً كَت ذَِلك نمضا إذَا تلَى مولٌ عمحم ِريحيِن أَنَّ الصاِفِظ الدِلح ابجيوِم وفْهِبالْم

    .ذَِلك لَم يكُن ِللتأِْخِري فَاِئدةٌ

  

  لُهاِفِل : قَووالناِئِض والْفَر اَء ِمنا شِمِه مميلِّي ِبتصيو   

 ما دام ِفي وِعند الشاِفِعي يتيمم ِلكُلِّ فَرٍض ؛ ِلأَنه طَهارةٌ ضروِريةٌ فَلَا يصلِّي ِبِه أَكْثَر ِمن فَِريضٍة واِحدٍة وما شاَء ِمن النواِفِل
} الصِعيد وضوُء الْمسِلِم ما لَم يِجد الْماَء { ، وقَولُه علَيِه السلَام } فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا : { الْوقِْت ولَنا قَوله تعالَى 

لَواِء ، ووِد الْمجِة وةً إلَى غَايدتمةَ مارلَ الطَّهعفَج مميت لَوو وزجلَا ي اِفِعيالش دِعنةَ وِبِه الْفَِريض يدؤأَنْ ي ازاِفلَِة جِللن مميت 
 وزجلَا ي اِفِعيالش دِعنو ازا جقِْتهوِل وخلَ دلَاِة قَبِللص.   

  

  لُهقَو :ِحيِح ِفي الِْمصِللص مميالت وزجيو هفُوتِة أَنْ تارلَ ِبالطَّهغتإنْ اش اففَخ هرغَي ِليالْوةٌ وازِجن ترضِر إذَا ح
   الصلَاةُ فَِإنه يتيمم ويصلِّي 

ِلأَنَّ الظَّاِهر ِفي الْمفَازِة عدم الْماِء قَولُه والْوِلي قَيد ِبالصِحيِح ؛ ِلأَنَّ ِفي الْمِريِض لَا يتقَيد ِبحضوِر الِْجنازِة وقَيد ِبالِْمصِر ؛ 
 ِحيحالص وهو وزجِة لَا يايقَالَ ِفي الِْهدةَ وادالِْإع ؛ ِلأَنَّ لَه ِليِللْو وزجلَا ي هةٌ إلَى أَنارِفيِه إش هرغَي.  
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ِللْو وزجاِدِر لَا يوِفي النِرِه أَنْ ويِلغ ِليا فَِإنْ أَِذنَ الْوهاتى فَوشخلَا ي ه؛ ِلأَن مميالت لَه وزجا لَا يامكَذَا إذَا كَانَ إما وضأَي ِلي
ِه ولَا فَرق ِفي جواِز هذَا التيمِم ِللْمحِدِث والْجنِب يصلِّي فَصلَّى لَا يجوز لَه الِْإعادةُ فَعلَى هذَا يجوز لَه التيمم إذَا أَِذنَ ِلغيِر

 ترضح ا ثُمهلَيلَّى عاِت فَصِف الْفَووِة ِلخازلَاِة الِْجنِلص مميت لَوِرِه وغَيِر واٍم ِفي الِْمصِة أَيرشا ِلعهمد قَطَعاِئِض إذَا انالْحو
  .جاز أَنْ يصلِّي علَيها ِبذَِلك التيمِم ِعندهما أُخرى 

 فَات ثُم ها ِمناُء قَِريبِبأَنْ كَانَ الْم كَّنما إذَا تا أَممهنيِؤ بضوالت ِمن كَّنمتي ا إذَا لَمِفيم الِْخلَافا وثَاِني مميتي دمحقَالَ مو
ما التاعمإج مميالت ِعيدي هفَِإن كُّن.   

  

  لُهلَاةُ الِْعيِد : قَوص هفُوتِة أَنْ تارلَ ِبالطَّهغتإنْ اش ِشيلَاةَ الِْعيِد فَخص رضح نم كَذَِلكو   

الْأَصو مميتي ا لَمهضعب ِركدا إذَا كَانَ يا أَمِميعِني جعي مميالت لَه وزجي هلٍَف فَِإناُء لَا إلَى خِفيِه الْأَد فُوتِضٍع يولُ أَنَّ كُلَّ م
   .كَصلَاِة الِْجنازِة والِْعيِد وما يفُوت إلَى خلٍَف لَا يجوز لَه التيمم كَالْجمعِة وخشيِة فَواِت الصلَاِة 

  

  لُهِإنْ: قَوو مميتلَا ي هفَِإن هتِة فَاتارلَ ِبالطَّهغتةَ إذَا اشعمالْج ِهدش نم افخ    

 رالظُّه وهلَفًا وا خِلأَنَّ لَه  

  لُها : قَوعبأَر رلُ الظُّهالْأَصا ولَّاهةَ صعمالْج كرأُ فَِإنْ أَدضوتي هلَِكنو   

قَيد ِبقَوِلِه أَربعا ، وِإنْ كَانَ الظُّهر لَا محالَةَ أَربعا ِلِإزالَِة الشبهِة إذْ الْجمعةُ خلَف عن الظُّهِر ِعندنا فَتِرد الشبهةُ علَى إنما 
بِلِه أَرةَ ِبقَوهبالَ الشِن فَأَزيتكْعلِّي رصي هاِمِع أَنا السع.  

   .وكَذَا لَا يتيمم ِلسجدِة التلَاوِة ؛ ِلأَنها لَا تسقُطُ ِبمِضي الْوقِْت 

  

  لُهةً : قَوا فَاِئتلِّيهصيأُ وضوتي هلَِكنو مميتي لَم قْتالْو أَ فَاتضوإنْ ت اففَخ قْتالْو اقإذَا ض كَذَِلكو   

   .أَنَّ الْفَوات إلَى الْخلَِف وهو الْقَضاُء ِل

  

  لُها : قَومهدِعن هلَاتص ِعدي لَم ذَِلك دعاَء بالْم ذَكَر لَّى ثُمصو مميِلِه فَتحاَء ِفي رالْم ِسيإذَا ن اِفرسالْمو.  

 ِعيدي فوسو يقَالَ أَبو   

سِبالْم دا إذَا قَيا ِممازِتراِن احيسِبالن دقَياِفِر وسكُونُ إلَّا ِللْماِء لَا يلَ الْممأَنَّ ح اِلب؛ ِلأَنَّ الْغ كَذَِلك هرِإنْ كَانَ غَياِفِر ، و
اعمإج ِعيدي هفَِإن هدجو لَّى ثُمفَص فَِني قَد اَءهأَنَّ م ظَن أَو كلَّقًا شعم ِرِه أَولَى ظَهكَانَ ع لَو هِلِه ؛ ِلأَنحِلِه ِفي رِبقَو دقَيا و
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كَذَا لَوو هانيِنس ربتعى فَلَا يسنا لَا يم ِسين ها ؛ ِلأَناعمإج وزجلَا ي مميتو هِسيِه فَنيدي نيا بوعضوم ِقِه أَونكَانَ ِفي ِفي ع 
  مؤخرِة الدابِة وهو ساِئقُها أَو ِفي مقَدِمها وهو قَاِئدها أَو راِكبها لَا يجوز تيممه إجماعا 

  لُهاَء : قَوالْم ذَكَر لَّى ثُمصو   

طَع ويِعيد إجماعا وسواٌء ذَكَر ِفي الْوقِْت أَو بعده ووضع ِفي ِكتاِب الصلَاِة إذَا يحترز عما إذَا ذَكَر وهو ِفي الصلَاِة فَِإنه يقْ
لْموِضعيِن ِفيما إذَا صلَّى ومعه ماٌء ِفي رحِلِه لَا يعلَم ِبِه فَذَكَر ِبلَفِْظ الِْعلِْم وهنا ذَكَر ِبلَفِْظ النسياِن وفَاِئدةُ الِْخلَاِف بين ا

وضع الْماَء غَيره ِفي رحِلِه فَتيمم وصلَّى ثُم وجده فَعلَى وضِع الشيخ يجوز إجماعا ؛ ِلأَنه لَم يوجد ِمنه ِنسيانٌ وعلَى 
ِن الْماِء احِترازا عما إذَا نِسي ثَوبه وصلَّى عريانا فَِإنه يِعيد إجماعا علَى وضِع ِكتاِب الصلَاِة علَى الِْخلَاِف وقَيد ِبِنسيا

ارالطَّهلٍَف ولَا إلَى خ فُوتِر يتالس ضفَفَر ِعيدي هفَاِق أَنلَى اِلاتكَانَ ع لَوا ، وضلَى الِْخلَاِف أَيِقيلَ عِحيِح ، وةُ إلَى الص
 مميالت وهلٍَف وخ.   

  

  لُهاَء : قَوالْم طْلُباًء أَنْ يِبِه مِه أَنَّ ِبقُرلَى ظَنع ِلبغي ِم إذَا لَمميتلَى الْمع سلَيو   

مدةَ عاد؛ ِلأَنَّ الْع الطَّلَب ِجباِت يانرما ِفي الْعاِت أَمذَا ِفي الْفَلَوا همو كا إذَا شم نمضتلُ يذَا الْقَوهاِت واِء ِفي الْفَلَوالْم 
 إذَا لَم يشك لَِكن يفْتِرقَاِن ِفيما إذَا شك يستحب لَه الطَّلَب ِمقْدار الْغلْوِة وِمقْدارها ما بين ثَلَاِثِمائَِة ِذراٍع إلَى أَربِعِمائٍَة ،

وِإنْ لَم يشك يتيمم وعن أَِبي حِنيفَةَ إذَا شك وجب علَيِه الطَّلَب ، وقَولُه ِبقُرِبِه حد الْقُرِب ما دونَ الِْميِل وعن أَِبي 
نع طْلُباَء أَيالْم ِجداِفِر لَا يسالْم نِنيفَةَ عا حأَب أَلْتقَالَ س فوسي دعبلَا يلْ وفْعِفيِه فَلْي اِرِه قَالَ إنْ طَِمعسيِمِني الطَِّريِق وي 

 هتوونَ صعمسياِبِه وحأَص توص عمسا يم ارِمقْد طْلُبِقيلَ يو ، مهنع قَطَعفِْسِه إنْ انِبنو وهظَرتاِبِه إنْ انحِبأَص رضفَي  

  لُهقَو : هطْلُبى يتح همميت زجي اًء لَمِبِه مِه أَنَّ ِبقُرلَى ظَنع فَِإنْ غَلَب   

ي هِذِه الْمسأَلَِة ويكُونُ طَلَبه ِمقْدار الْغلْوِة ونحِوها ولَا يبلُغُ ِميلًا ولَو بعثَ من يطْلُبه كَفَاه عن الطَّلَِب ِبنفِْسِه ، ولَو تيمم ِف
 فوسا ِخلَافًا ِلأَِبي يمهدةُ ِعنادِه الِْإعلَيع بجو هِجدي فَلَم ذَِلك دعب هطَلَب لَّى ثُمصِر طَلٍَب وغَي ِمن.   

  

  لُهقَو : مميتلَ أَنْ يقَب هِمن هاٌء طَلَبِفيِقِه مر عِإنْ كَانَ مو   

ما وجوب الطَّلَِب ، فَقَولُهما وِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يِجب ؛ ِلأَنَّ سؤالَ ِملِْك الْغيِر ذُلٌّ ِعند الْمنِع وتحملٌ ِمنه ِعند الدفِْع أَ
لَب أَيضا ، وِإنْ شك وجب علَيِه الطَّلَب وتفِْريع قَوِل أَِبي وِعندهما إنْ غَلَب علَى ظَنِه أَنه لَا يعِطيِه لَا يِجب علَيِه الطَّ

يأَلَتسذُ ِفي الْمأْخي مهضعقَالَ ب بالثَّو ِذلَ لَهب أَو لَه أُِبيح أَو لَه ِهبو لَوو أَهزأَج لَهقَب مميتو الطَّلَب ِجبي ِنيفَةَ إذَا لَمِن ح
فَِإنْ لَم يأْخذْ وصلَّى لَا يجوز وهو اخِتيار أَِبي عِلي النسِفي ، وقَالَ بعضهم تفْسد صلَاته ِفي فَصِل الْماِء دونَ الثَّوِب 
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قْصِبم سلَي ِر ؛ ِلأَنَّ الِْملْكتالساِء واِل الْممِتعاس وبجو ِحيحالصو هى أَنراِل أَلَا تمِتعلَى اِلاسةُ عرالْقُد ودقْصا الْممِإنوٍد و
نثَم لَكم لَووٍط ورشم رغَي لَى أَنَّ الِْملْكلُّ عدذَا يفَه هلَاتص وزجلَا ت ها فَِإنانيرلَّى عصو كَهرةٌ فَتاِريع بثَو هعكَانَ م لَو 

 اَءهِشر كَلَّفاِء يالْم نثَم لَكِإنْ ملَا ، و مهضعقَالَ ب اَءهِشر كَلَّفلْ يِب هالثَّو.  

راَء الْماِء وتفِْريع وقَالَ أَبو عِلي النسِفي وعبد اللَِّه بن الْفَضِل يِجب أَنْ يكُونا سواًء ويكَلَّف ِشراَء الثَّوِب كَما يكَلَّف ِش
قَوِلِهما ِفي وجوِب الطَّلَِب إذَا شك ِفي الِْإعطَاِء وصلَّى ثُم سأَلَه وأَعطَاه وجب علَيِه الِْإعادةُ ِباتفَاِقِهما ، وِإنْ منعه فَِعند أَِبي 

د ، وِإنْ غَلَب علَى ظَنِه أَنه يمنعه فَصلَّى ثُم أَعطَاه توضأَ ِبِه وأَعاد ، وِإنْ غَلَب علَى يوسف صلَاته جاِئزةٌ وِعند محمٍد يِعي
ر لَوو ، ِعيدلَا ي فوسأَِبي ي دِعنٍد ومحم دِعن ادأَع هعنفَم أَلَهس لَّى ثُمِه فَصإلَي فْعِه الدلَّى ظَنفَص أَلْهسي اٌء فَلَمم هعلًا مجأَى ر

   ثُم أَعطَاه بعد فَراِغِه ِمن غَيِر سؤاٍل توضأَ

  لَا إعادةَ علَيِه ولَِكن ينتقَض تيممه ِبِه وأَعاد ، وِإنْ لَم يعِطِه فَصلَاته تامةٌ ولَو سأَلَه فَمنعه فَصلَّى ثُم سأَلَه بعد صلَاِتِه فَأَعطَاه فَ

  لُهقَو : مميت هِمن هعنفَِإنْ م   

لُ الْغمحت هملْزلَا يو مميالت ِزئُهجلَا ي هنثَم هدٍن إنْ كَانَ ِعنإلَّا ِبثَم هِطيعى أَنْ يأَب لَوِز وجقُِّق الْعحِلت فصالن وهِن الْفَاِحِش وب
ِمنيقَوقِْوِمي الْمت تحلُ تخدا لَا يِقيلَ مو ، فعِقيلَ الضو ،   

  

   باب الْمسِح علَى الْخفَّيِن  

ِعلَتٍة جرقَدٍة مصخر نةٌ عارِع ِعبرِفي الشةُ وابالِْإص وِة هِفي اللُّغ حسا الْمهالِيلَياٍم واِفِر ثَلَاثَةَ أَيسِللْملَةً ولَيا وموِقيِم يِللْم 
 ؛ ِلأَنه وعقَّبه ِبالتيمِم ؛ ِلأَنَّ كُلا ِمنهما طَهارةُ مسٍح أَو ِلأَنَّ كُلا ِمنهما بدلٌ عن الْغسِل وكَانَ ينبِغي أَنْ يقَدم علَى التيمِم

طَهارةُ غَسٍل إلَّا أَنه قَدم التيمم ؛ ِلأَنه ِبوضِع اللَِّه وهذَا ِباخِتياِر الْعبِد فَكَانَ التيمم أَقْوى أَو ِلأَنَّ التيمم بدلٌ عن الْكُلِّ وهذَا 
أَو رِن لَا غَيلَيجِل الرغَس نلٌ عدب اللَّه هِحمقَالَ ر ، رِة لَا غَينذَا ِبالسهِة ونالساِب وِبالِْكت ثَاِبت مميِلأَنَّ الت   

   الْمسح علَى الْخفَّيِن جاِئز ِبالسنِة  

 وترِكِه ولَم يقُلْ مستحب ؛ ِلأَنَّ من اعتقَد جوازه ولَم يفْعلْه إنما قَالَ جاِئز ولَم يقُلْ واِجب ؛ ِلأَنَّ الْعبد مخير بين ِفعِلِه
 ِبالسنِة كَانَ أَفْضلَ ثُم قَالَ ِبالسنِة ولَم يقُلْ ِبالْحِديِث ؛ ِلأَنَّ السنةَ تشملُ علَى الْقَوِل والِْفعِل وهو ثَاِبت ِبِهما ، وِفي قَوِلِه

   .رد ِلقَوِل من قَالَ إنَّ الْمسح ثُبوته ِبالْقُرآِن علَى ِقراَءِة الْخفِْض وقَولُهم هذَا فَاِسد وِإنما ثَبت ِبالسنِة الْمشهورِة 

  

  لُهوِء : قَوضوِجٍب ِللْوٍث مدكُلِّ ح ِمن   

  يوِجب الْغسلَ يحترز ِبِه عما 
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  لُهثَ : قَودأَح ٍة ثُمارلَى طَهِن عفَّيالْخ إذَا لَِبس   

 ى لَوتِث حدالْح قْتلْ وِس باللُّب قْتالُ وطُ الْكَمرتشلَا ي هٍط ؛ ِلأَنرش را غَيمِكلَاهٍة كَاِملٍَة ، وارلَى طَهِخ عسِض النعِفي بو
غَسلَ ِرجلَيِه ولَِبس خفَّيِه ثُم أَكْملَ بِقيةَ الْوضوِء ثُم أَحدثَ يجِزئُه الْمسح وِإنما الشرطُ أَنْ يصاِدف الْحدثُ طَهارةً كَاِملَةً 

.   

  

  لُهقَو :ِإنْ كَانَ ملَةً ، ولَيا وموي حسا مِقيما فَِإنْ كَانَ مهاِليلَياٍم وثَلَاثَةَ أَي حسا ماِفرس   

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِلِه صا { ِلقَوهاِليلَياٍم وثَلَاثَةَ أَي اِفرسالْملَةً ولَيا وموي ِقيمالْم حسمي {  

  لُهِث : قَودالْح ِقيبا عهاؤِتداب   

   .الْحدِث إلَى ِمثِْلِه ِللْمِقيِم يوما ولَيلَةً وِإلَى ِمثِْلِه ِفي الثَّلَاِث ِللْمساِفِر والرجلُ والْمرأَةُ ِفيِه سواٌء يعِني ِمن وقِْت 

  

  لُهاِبِع : قَوطُوطًا ِبالْأَصا خلَى ظَاِهِرِهمع حسالْمو   

ِبر حسم لَوونُ ونسالْم وذَا هطُوطُ هالْخ ِدمعناِر يكْر؛ ِلأَنَّ ِبالت اركْرطُ الترتشلَا ي هةٌ إلَى أَنارطُوطًا إشخ لُهقَوو ازِتِه جاح
 علَى مقَدِم خفِِّه الْأَيسِر ويمدهما وصورةُ الْمسِح أَنْ يضع أَصاِبع يِدِه الْيمنى علَى مقَدِم خفِِّه الْأَيمِن وأَصاِبع يِدِه الْيسرى

 حساٌء موس اِبعثَلَاِث أَص ارفَِمقْد وضفْرا الْمأَمونُ ونسالْم وذَا هاِبِعِه هأَص نيب جفَريِن ويبالْكَع قاِق فَوا إلَى السِميعج
 أَو أَصاب خفَّيِه ماُء الْمطَِر ِمقْدار ثَلَاِث أَصاِبع وكَذَا لَو مسح ِبعوٍد أَو ِمن ِقبِل الساِق إلَى ِبالْأَصاِبِع أَو خاض ِفي الْماِء

اِبعِبثَلَاِث أَص حسكَذَا إذَا موٍن ونسم رغَي هإلَّا أَن أَهزأَج ضرا عا مِهملَيع حسم اِبِع أَوالْأَص ِزئُهجٍة يوددمم رةً غَيوعضوم 
ولَو مشى علَى الْحِشيِش الْمبتلِّ ِبالْماِء أَو ِبالْمطَِر أَجزأَه ولَو مسح ِبأُصبٍع واِحدٍة أَو ِبأُصبعيِن لَا يجِزئُه والْمستحب أَنْ 

م لَوو ، اِطِن الْكَفِبب حسما لَا ياِنِبهوج ِمن ِقِب أَوِل الْعِقب ِمن ِه أَوفَّياِطِن خلَى بع حسم لَوو ، أَهزِه أَجِبظَاِهِر كَفَّي حس
 ِزئُهجي  

  لُهاِق : قَواِبِع إلَى السُءوِس الْأَصر ِمن ِدئتبي   

رم حسكِْفيِه الْميونُ ونسالْم وذَا هه ازاِبِع جاِق إلَى الْأَصالس أَ ِمندب لَوةً ، واِحدةً و  

  لُهِد : قَواِبِع الْيأَص ِمن اِبعثَلَاِث أَص ارِمقْد ذَِلك ضفَرو   

   . الْمسح ِبها يقَع وقَالَ الْكَرِخي ِمن أَصاِبِع الرجِل والْأَولُ أَصح اعِتبارا ِلآلَِة الْمسِح ؛ ِلأَنَّ
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  لُهقَو : كَِبري قرِفيِه خ فلَى خع حسالْم وزجلَا يو   

جت وقرةٌ إلَى أَنَّ الْخارِفيِه إشو اِضعوالثَّاِني ِفي مِضٍع وولُ ِفي مثَلَّثَِة فَالْأَوِبالثَّاِء الْمِة ودحواِء الْمى ِبالْبوري فِفي خ عم
 فَرز دِعنِة واسجالن ِظريِة نروالْع افِكشاناِملٌ ِللْكُلِّ وح هقَِة ؛ ِلأَنفَرتِة الْماسجِن ِبِخلَاِف النفَّيِفي خ عمجلَا تاِحٍد وو

ِلأَنه لَما وجب غَسلُ الْباِدي يِجب غَسلُ الْباِقي قُلْنا الِْخفَاف لَا تخلُو عن والشاِفِعي الْخرق الْيِسري يمنع الْمسح وِإنْ قَلَّ ؛ 
  صاِبِع الرجِل يِسِري خرٍق عادةً فَيلْحقُه الْحرج ِفي النزِع وتخلُو عن الْكَِبِري فَلَا حرج والْكَِبري أَنْ ينكَِشف ِمنه ِمقْدار ثَلَاِث أَ

  لُهِل : قَوجاِبِع الرأَص ِمن اِبعثَلَاِث أَص ارِمقْد هِمن نيبي   

 وِلهذَا قَالُوا إنَّ يعِني أَصغرها هو الصِحيح ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفي الْقَدِم هو الْأَصاِبع ِباعِتباِر أَنها أَصلُ الرجِل ، والْقَدم تبع لَها
  .من قَطَع أَصاِبع ِرجِل إنساٍن فَِإنه يلْزمه جِميع الديِة والثَّلَاثُ أَكْثَرها فَقَامت مقَام الْكُلِّ واعِتبار الْأَصغِر ِلِلاحِتياِط 

  .وأَساِفلُها مستورةٌ قَالَ السرخِسي يمنع وِفي الْمِحيِط إذَا كَانَ يبدو قَدر ثَلَاثَ أَناِملَ 

 تراِبِع فَِإنْ ظَهالْأَص ُءوسر اِملُ ِهيالْأَنو ، حالْأَص وها واِلهِبكَم اِبعثَلَاِث أَص رقَد ودبى يتح عنملَا ي اِنيلْوقَالَ الْحو
عى مرالْأُخو امهاِن الثَّلَاثَ الِْإباِويسا يمه؛ ِلأَن حسا الْمتعنا مه.  

 ركُبِرِه واِبِع غَيِبأَص ربتعاِبِع يالْأَص قْطُوعِإذَا كَانَ مو عنملَا ت ترظَهو اِبعثَلَاثَ أَص امهالِْإب تإذَا كَان وِريِكِل الْقُدشِفي مو
  لٌ علَى كُبِرها وِصغرها دِليلٌ علَى ِصغِرها الْقَدِم دِلي

  لُهقَو : ازج ذَِلك ِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمنو   

ِض لَملَى الْأَرِم عِع الْقَدضالَ وو حدبلَا تِي وشالَةَ الْمِق حرالْخ و ِمندبت اِبعالْأَص تكَان لَوو   

ع حسالْم زجا إذَا يِب أَمالْكَع فَلَ ِمنأَس قرإذَا كَانَ الْخ ذَا كُلُّههلِّي وصِة الْمينكَذَا ِفي م ازكِْس جلَى الْعِإنْ كَانَ عِه ، ولَي
يِه أَنْ يكُونَ ساِترا ِللْقَدِم مع الْكَعِب كَانَ فَوقَه يجوز الْمسح علَيِه ، وِإنْ كَبر وشراِئطُ الْخف الَِّذي يجوز الْمسح علَ

 ا ِمناِليخ فالْخ ضعب ارصو هاِبِع إذَا لَِبسقْطُوِع الْأَصم نا عازِترِل احجولًا ِبالرغشكُونَ مأَنْ يِق ورختالْم نا عازِتراح
 يجوز وِإنْ يمِكن متابعةُ الْمشِي ِفيِه احِتراز ِمما إذَا جعلَ لَه خفا ِمن حِديٍد أَو زجاٍج أَو مقَدِمِه فَمسح علَى الْخاِلي لَا

   .يها كَذَا ِفي الِْإيضاِح خشٍب وأَنْ ينقَِطع ِبِه مسافَةَ السفَِر احِتراز عما إذَا لَف علَى ِرجلَيِه ِخرقَةً لَا يجوز الْمسح علَ

  

  لُهلُ : قَوسِه الْغلَيع بجو نِلم حسالْم وزجلَا يو   

 ركَرتي هِث فَِإندِع ِبِخلَاِف الْحزِفي الن جرةً فَلَا حادع ركَرتةَ لَا تابن؛ ِلأَنَّ الْج.   
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  لُهقَو :حسالْم قُضنيوَء وضالْو قُضنٍء ييكُلُّ ش    

  ِلأَنه بعض الْوضوِء 

  لُهقَو : فالْخ عزا نضأَي هقُضنيو   

ِع يزالن كْمحو فالْخ وهاِنِع واِل الْموِم ِلزِث إلَى الْقَددِة الْحايِة الْأُولَى ِلِسرارِتقَاِض الطَّهان دعب ِم إلَى أَيوِج الْقَدرِبخ تثْب
 ِقيِح بسلِّ الْمحِم ِفي مِر الْقَدظَه ِمن اِبعثَلَاِث أَص رقَد ِقيٍد إذَا بمحم نعو ِحيحالص وهِم وكَذَا ِبأَكْثَِر الْقَداِق ، والس

قَرتسِض ِفي ملِّ الْفَرحقَاِء مِح ِلبسالْم كْمِه ح  

  لُهِة : قَودالْم ِضيمو   

  ِلِسرايِة الْحدِث إلَى الْقَدِم وكَذَا نزع أَحِد الْخفَّيِن 

  لُهِة : قَودالْم ِضيمو   

لَاةُ حالص لَه وزجلْ يب هحسم قَضتني لَم هِجدي ا إذَا لَماَء أَمالْم دجذَا إذَا واًء هم ِجدي لَملَاِة وِفي الص وهو تقَضى إذَا انت
فَِإنه يمِضي علَى صلَاِتِه ؛ ِلأَنَّ حاجته هنا إلَى غَسِل ِرجلَيِه فَلَو قَطَع الصلَاةَ فَِإنه تيمم ولَا حظَّ ِللرجلَيِن ِفي التيمِم فَِلهذَا 

ي علَى صلَاِتِه أَولَى ، وِمن الْمشاِيِخ من قَالَ تفْسد صلَاته ، والْأَولُ أَصح وكَذَِلك إذَا مضت الْمدةُ وكَانَ كَانَ الْمِض
نَ الْخف ذَا طَاقَيِن فَمسح علَيِه ثُم نزع يخاف الضرر ِمن الْبرِد إذَا نزعهما جاز لَه أَنْ يصلِّي كَذَا ِفي الذَِّخريِة ، ولَو كَا

 هتحت را ظَهلَى مِح عسةُ الْمادِه إعلَيع ِجبلَا ي هِه فَِإنطَاقَي دأَح.   

  

  لُهلَّى : قَوصِه ولَيلَ ِرجغَسِه وفَّيخ عزةُ ندالْم تمفَِإذَا ت   

زكَذَا إذَا نا ومِسلْهغي لَم هِن فَكَأَنيمإلَى الْقَد اِبقثُ السدِري الْحسِع يزالن دِة ؛ ِلأَنَّ ِعندالْم ِضيلَ مقَب ع  

  لُهوِء : قَوضِة الْوِقيةُ بادِه إعلَيع سلَيو   

  ولُ علَيِه إعادةُ الْوضوِء وقَالَ ابن أَِبي لَيلَى لَا يِعيد شيئًا ِمن الْوضوِء هذَا احِتراز عن قَوِل الشاِفِعي فَِإنه يقُ

  لُهِه : قَولَيلَ ِرجغَسِه وفَّيخ عزةُ ندالْم تمفَِإذَا ت   

   .وقَالَ الْحسن وطَاوس يصلِّي ولَا يغِسلُ قَدميِه 
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  لُهقَو :ا واِليهلَياٍم وثَلَاثَِة أَي اممت حسلٍَة ملَيٍم وواِم يملَ تقَب افَرفَس ِقيمم وهو حسأَ الْمدتاب نم   

.  

ندِعن ربتعذَا أَنَّ الْملُ ِفي هالْأَصاِفِر ، وسالْم حسم حسمأَنْ ي وزجلَا ي اِفِعيقَالَ الشو هقِْت آِخرلِّقَِة ِبالْوعتكَاِم الْما ِفي الْأَح
كَالصلَاِة إذَا سافَر ِفي آِخِر الْوقِْت يِصري فَرضه ركْعتيِن ، وِإنْ أَقَام ِفيِه ينقَِلب فَرضه أَربعا وكَذَا الصِبي إذَا بلَغَ ِفي آِخِر 

   .ِفر يِجب علَيِهما الصلَاةُ الْوقِْت أَو أَسلَم الْكَا

  

  لُهقَو : أَقَام ثُم اِفرسم وهو حسأَ الْمدتاب نمو   

 حتى لَو كَانَ ذَِلك وهو يعِني دخلَ ِمصره أَو نوى الِْإقَامةَ فَِإنْ كَانَ مسح يوما ولَيلَةً أَو أَكْثَر لَِزمه نزع خفَّيِه وغَسلُ ِرجلَيِه
 تدلَاِة فَسِفي الص  

  لُهلٍَة : قَولَيٍم ووي حسم ملٍَة أَتلَيٍم ووي أَقَلَّ ِمن حسِإنْ كَانَ مو   

   .كَما لَو كَانَ مِقيما ِفي اِلابِتداِء وهذَا لَا ِخلَاف ِفيِه 

  

  لُهقَو :لَِبس نمِه ولَيع حسم فالْخ قفَو وقمرالْج    

أَحدهما أَنْ لَا يتخلَّلَ بينه وبين : الْجرموق خف فَوق خف إلَّا أَنَّ ساقَه أُقْصر ِمنه وِإنما يجوز الْمسح علَيِه ِبشرطَيِن 
خفَّيِن علَى طَهارٍة ولَم يمسح علَيِهما حتى لَِبس الْجرموقَيِن قَبلَ أَنْ تنتقَض الطَّهارةُ الَِّتي الْخف حدثٌ كَما إذَا لَِبس الْ

فَّيِس الْخلُب دعثَ بدا إذَا أَحأَمِن ووقَيمرلَى الْجع حسالْم وزجِئٍذ يفَِحين فا الْخهلَيع لَِبس لَِبس ا ثُمِهملَيع حسمِن و
الْجرموقَيِن بعد ذَِلك لَا يجوز لَه الْمسح علَى الْجرموقَيِن ؛ ِلأَنَّ الْحكْم الْمسح قَد استقَر علَى الْخف ، وكَذَا لَو أَحدثَ 

قَب وقمرالْج لَِبس ثُم فِس الْخلُب دعا بضِه أَيلَيع حسملَا ي فلَى الْخع حسملَ أَنْ ي.  

   .والشرطُ الثَّاِني أَنْ يكُونَ الْجرموق لَو انفَرد جاز الْمسح علَيِه حتى لَو كَانَ ِبِه خرق كَِبري لَا يجوز الْمسح علَيِه 

  

  لُهقَو :الْم وزجلَا يِن ولَيعنم ِن أَويلَّدجا مكُونِنيفَةَ إلَّا أَنْ يأَِبي ح دِن ِعنيبرولَى الْجع حس   

ك فَجاز الْمسح علَيِهما ِلأَنه لَا يمِكن الْمشي ِفيِهما ِفي الْعادِة فَأَشبها اللِّفَافَةَ ، وأَما إذَا كَانا مجلَّديِن أَو منعلَيِن أَمكَن ذَِل
  كَالْخفَّيِن ، والْمجلَّد هو أَنْ يوضع الِْجلْد علَى أَعلَاه وأَسفَِلِه ، والْمنعلُ هو الَِّذي يوضع علَى أَسفَِلِه ِجلْدةٌ كَالنعِل ِللْقَدِم 
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  لُهقَو : دمحمو فوسو يقَالَ أَبِشفَّاِن وِن لَا ييا ثَِخينِن إذَا كَانيبرولَى الْجع حسالْم وزجي   

 ِل ِمنجِة الررشب ا ِمنمهتحا تى مرلَا ي ِشفَّاِن أَيلَا ي لُهقَوٍء ، ويطَ ِبشبرِر أَنْ يغَي اِق ِمنلَى السع قُومِة أَنْ يانالثَّخ دح
ِلِه وينشفَاِن خطَأٌ ، قَالَ ِفي الذَِّخريِة رجع أَبو حِنيفَةَ إلَى قَوِلِهما ِفي آِخِر عمِرِه قَبلَ موِتِه ِبسبِع أَياٍم ، وِقيلَ ِبثَلَاثَِة أَياٍم ِخلَا

   .وعلَيِه الْفَتوى 

  

  لُهِة : قَواملَى الِْعمع حسالْم وزجلَا يِن ويالْقُفَّازقُِع ورالْبِة ووسالْقَلَنو   

 ِمن رأَكْب ُءوِسِهملَى رع اِجمالْأَع لُهعجٌء تيةُ شوسِج الْقَلَنرفِْع الْحِلر ا ِهيمةُ إنصخالراِء ويِذِه الْأَشِع هزِفي ن جرلَا ح هِلأَن
قُعرالْبِة والْكُوِفي ا لَهى قُطْنشحِن يياعلَى الذِّرلُ ععجٌء ييِن شيالْقُفَّازاِن ونيالْع هو ِمندبا يِههجلَى وأَةُ عرالْم لُهعجٌء تيش 

   .أَزرار يلْبساِن ِمن ِشدِة الْبرِد 

  

  لُهاِئِر : قَوبلَى الْجع حسالْم وزجيو   

جباِئر ِعيدانُ يجبر ِبها الْكَسر وأَجرى الْحكْم ِفيما إذَا شدها ِبِخرقٍَة أَو انكَسر ظُفُره فَجعلَ علَيِه الِْعلْك أَو الدواَء مجرى الْ
  ذَِلك والْحدثُ والْجنب ِفي مسِح الْجِبريِة سواٌء 

  لُهقَو :ِإنْ شوٍء وضِر ولَى غَيا عهد   

أَحدهما أَنها إذَا سقَطَت عن برٍء يكْتفَى ِبغسِل ذَِلك الْموِضِع : اعلَم أَنها تخاِلف الْمسح علَى الْخفَّيِن ِبأَربعِة أَشياَء 
  .ب غَسلُ الرجلَيِن ِبِخلَاِف الْخفَّيِن فَِإنَّ أَحدهما إذَا سقَطَ يِج

  .والثَّاِني إذَا سقَطَت علَى غَيِر برٍء شدها مرةً أُخرى ولَا يِجب علَيِه إعادةُ الْمسِح 

 قَّفوتا لَا يهحسالثَّاِلثُ أَنَّ مو.  

 يجوز الْمسح علَيها ِبِخلَاِف الْخفَّيِن قَالَ أَبو عِلي النسِفي إنما يجوز والراِبع إذَا شدها علَى طَهارٍة أَو علَى غَيِر طَهارٍة
 بعضها الْمسح علَى الْجِبريِة إذَا كَانَ الْمسح علَى الِْجراحِة يضره وِإلَّا فَلَا يجوز ويجوز الْمسح علَى الْجِبريِة ، وِإنْ كَانَ

علَى الصِحيِح ويكُونُ تبعا ِللْمجروِح ؛ ِلأَنه لَا يمِكن شد الْجِبريِة علَى الْجرِح خاصةً وعلَى هذَا ِعصابةُ الْمقْتصد لَه أَنْ 
  يمسح علَى جِميِع الِْعصابِة ما لَم ينسد فَم الِْعرِق 

   وِإنْ سقَطَت عن غَيِر برٍء لَم يبطُلْ الْمسح : ه قَولُ 

 قَاِئم ذْرِلأَنَّ الْع  
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  لُهطَلَ : قَوٍء برب نع قَطَتِإنْ سو   

قَلَّ الصتاسو ِضعوالْم لَ ذَِلكلَاِة غَسِفي الص وهٍء ورب نع قَطَتس ذِْر فَلَواِل الْعووِل ِلزصلَ حِل قَبلَى الْأَصع رقَد هلَاةَ ؛ ِلأَن
الْمقْصوِد ِبالْبدِل كَالتيمِم إذَا وجد الْماَء ِفي ِخلَاِل صلَاِتِه وِإنْ كَانَ سقُوطُها عن غَيِر برٍء وهو ِفي الصلَاِة مضى علَى 

ٍق ِلبقَاِء الِْعلَِّة ، وِإنْ سقَطَت عن غَيِر برٍء وهو غَير الصلَاِة شدها مرةً أُخرى ويصلِّي ولَا صلَاِتِه ؛ ِلأَنَّ حكْم الْمسِح با
   يِجب علَيِه

ٍء فَِإنرب نع قَطَتِإنْ سا ، وِرهيِبغ اِئِر أَوبالْج ا ِبِتلْكهداٌء شوِح سسةُ الْمادإع لِّيصأَنْ ي لَه وزجلَا يو ِضعوالْم ِسلُ ذَِلكغي ه
ِسلْهغي ا لَمم   

  

   باب الْحيِض  

 ذَكَر عِقيبه حكْم لَما قَدم ِذكْر الْأَحداِث الَِّتي يكْثُر وقُوعها ِمن الْأَصغِر والْأَكْبِر والْأَحكَاِم الْمتعلِّقَِة ِبها أَصلًا وخلَفًا
الْأَحداِث الَِّتي يِقلُّ وجودها وهو الْحيض والنفَاس وِلهذَا الْمعنى قَدم ِذكْر الْحيِض علَى النفَاِس ؛ ِلأَنَّ الْحيض أَكْثَر وقُوعا 

ِم ِمنوِج الدرِلخ مِة اسِفي اللُّغ ضيالْحو هةُ إذَا ِمنبنالْأَر تاضى قَالُوا حتا حِرهغَي ٍة أَوِميآد ِصفٍَة كَانَ ِمن لَى أَيِج عالْفَر 
ادِة خرج ِمن فَرِجها الدم وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن دٍم مخصوٍص أَي دِم بناِت آدم ِمن مخرٍج مخصوٍص وهو موِضع الِْولَ

 ةً أَيوصصخةً مدم دتماِنِه يكُونَ ِفي أَوأَنْ ي وهوٍص وصخقٍْت مِة ِفي والْآِيسِة وِغريالص نا عازِتروٍص احصخٍص مخش ِمن
يضا هو الدم الْخاِرج ِمن رِحِم امرأٍَة سِليمٍة ِمن الداِء لَا يِزيد علَى الْعشِر ولَا ينقُص عن الثَّلَاِث ويقَالُ ِفي تفِْسِريِه شرعا أَ

 ملُهِر ، فَقَوغالصاِء " والد ٍة ِمنِليمس " اللَّه هِحمِة قَالَ راضحتسالْم ِمن ازِتراح  

   أَقَلُّ الْحيِض ثَلَاثَةُ أَياٍم ولَياِليها  

لَاثٍَة الرفْع والنصب فَالرفْع خبر الْمبتدِأ فَعلَى هذَا لَا بد ِمن إضماِر تقِْديِرِه أَقَلَّ مدِة الْحيِض ؛ ِلأَنَّ الْحيض دم لَا يجوز ِفي ثَ
ياٍل بلْ إذَا رأَته ثَلَاثَةَ أَياٍم ولَيلَتيِن كَانَ حيضا ؛ ِلأَنَّ الِْعبرةَ ِللْأَياِم أَيام والنصب علَى الظَّرِف وقَولُه ولَياِليها لَا يشترطُ ثَلَاثُ لَ

 لَياٍل ؛ ِلأَنَّ الْيوم دونَ اللَّياِلِي ويحملُ كَلَام الشيِخ علَى ما إذَا رأَته ِفي بعِض النهاِر فَلَا بد ِحينِئٍذ ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم وثَلَاِث
 وِب ِمنرالْغ دِعن ترطَه ِر ثُملَ طُلُوِع الْفَجقَب هأَتر ا لَوأَماٍل ، ولُ ثَلَاثُ لَيخداِبِع فَيالر لُ إلَّا إلَى ِمثِْلِه ِمنكْمالثَّاِلثَ لَا ي

  .ةُ أَياٍم ولَيلَتاِن الْيوِم الثَّاِلِث كَانَ حيضا وذَِلك ثَلَاثَ

   وقَالَ

 مى إذْ الدنعكُلِِّه م قَامم قُومِم الثَّاِلِث يوالْي ِمن ا ِللْأَكْثَِر ِبالْكُلِّ ؛ ِلأَنَّ الْأَكْثَرارِتبِم الثَّاِلِث اعوالْي أَكْثَراِن وموي أَقَلُّه فوسو يأَب
  اِء لَا يِسيلُ علَى الِْولَ
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   قَولُه فَما نقَص عن ذَِلك فَلَيس ِبحيٍض وهو اسِتحاضةٌ  

 لَامِه السلَيِلِه عاٍم { ِلقَوةُ أَيرشع هأَكْثَراٍم وِض ثَلَاثَةُ أَييأَقَلُّ الْح {  

  لُهاٍم : قَوةُ أَيرشع هأَكْثَرو   

   .ِلما روينا 

  

   وما تراه الْمرأَةُ ِمن الْحمرِة والصفْرِة والْكُدرِة ِفي مدِة الْحيِض فَهو حيض : ه قَولُ 

 ترأَخت أَو تمقَدا تمهدِعن ضيح وا فَهِفي آِخِره ا أَواِمهِل أَيةَ ِفي أَورالْكُد أَتاٌء روس.  

و يقَالَ أَبا وضيكُونُ حلَا ت هدِعن ا فَِهيضيح تا كَاناِمها ِفي آِخِر أَيهأَتِإنْ را وضيح كُنت ا لَماِمهِل أَيا ِفي أَوهأَتإنْ ر فوس
دم أَمكَن جعلُها حيضا تبعا ، وأَما إذَا لَم يتقَدمها دم إلَّا إذَا تأَخرت ؛ ِلأَنَّ خروج الْكُدرِة يتأَخر عن الصاِفي فَِإذَا تقَدمها 

فَلَو جعلْناها حيضا كَانت متبوعةً لَا تبعا وهما يقُولَاِن ما كَانَ حيضا ِفي آِخِر أَياِمها كَانَ حيضا ِفي أَوِل أَياِمها كَالْحمرِة 
أَنَّ جِميع مدِة الْحيِض ِفي حكٍْم واِحٍد ، وما قَالَه أَبو يوسف إنَّ خروج الْكُدرِة يتأَخر عن الصاِفي إنما هو ِفيما إذَا ؛ ِل

صاِفي وهنا الْمخرج ِمن أَسفَلَ ؛ ِلأَنَّ فَم الرِحِم كَانَ مخرجه ِمن أَعلَاه أَما إذَا كَانَ ِمن أَسفَِلِه فَالْكُدرةُ تخرج قَبلَ ال
  منكُوس فَتخرج الْكُدرةُ أَولًا كَالْجرِة إذَا ثُِقب أَسفَلُها 

  لُها : قَواِلصخ اضيى الْبرى تتح   

ِء الْحيِض ، وِقيلَ هو الْقُطْن الَِّذي تختِبر ِبِه الْمرأَةُ نفْسها إذَا خرج أَبيض فَقَد ِقيلَ هو شيٌء يشِبه الْمخاطَ يخرج ِعند انِتها
 ترطَه.   

  

  لُهلَاةَ : قَواِئِض الصالْح نِقطُ عسي ضيالْحو   

طَت وهِذِه الْمسأَلَةُ اختلَف ِفيها الْأُصوِليونَ وِهي أَنَّ الْأَحكَام هلْ ِهي ثَاِبتةٌ ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنها وجبت علَيها الصلَاةُ ثُم سقَ
لَ ِلأَنَّ الْآدِمي أَصلٌ علَى الصِبي والْمجنوِن والْحاِئِض أَم لَا فَاختار أَبو زيٍد الدبوِسي أَنها ثَاِبتةٌ والسقُوطُ ِبعذِْر الْحرِج ، قَا

ِلوجوِب الْحقُوِق علَيِه أَلَا ترى أَنَّ علَيِه عشر أَرِضِه وخراجها ِبالِْإجماِع وعلَيِه الزكَاةُ ِعند الشاِفِعي وكَلَام الشيِخ ِبناًء علَى 
  .هذَا 

   .ا مدةً ثُم تركْناه وقُلْنا ِبعدِم الْوجوِب وقَالَ الْبزدِوي كُنا علَى هذَ
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  لُهقَو : موا الصهلَيع مرحيو   

الصقُوِط ِفيِه والس ِذكْر ِليقفَلَا ي اِجبِم وواَء ِفي الصقُطُ ؛ ِلأَنَّ الْقَضسلَاِة يِفي الصو مرحِم يوا قَالَ ِفي الصمى إنقْضلَاةُ لَا ت
   .فَحسن ِذكْر السقُوِط ِفيها 

  

  لُهلَاةَ : قَوقِْضي الصلَا تو موقِْضي الصتو   

ونَ صسمِض خيِة الْحدكُونُ ِفي ماٍت فَيلَوص سملٍَة خلَيٍم ووقَّةً ؛ ِلأَنَّ ِفي كُلِّ يشلَاِة ماِء الصكَذَا ِفي ِلأَنَّ ِفي قَضهلَاةً و
   .كُلِّ شهٍر ، وأَما الصوم فَلَا يكُونُ ِفي السنِة إلَّا مرةً فَلَا يلْحقُها ِفي قَضاِئِه مشقَّةٌ 

  

  لُهقَو   

 :  

  ِجدسلُ الْمخدلَا تو   

  ِد حتى لَا يِحلُّ ِللْحاِئِض والْجنِب الْوقُوف علَيِه ؛ ِلأَنه ِفي حكِْمِه وكَذَا الْجنب أَيضا وسطْح الْمسِجِد لَه حكْم الْمسِج

  لُهقَو   

 :  

   ولَا تطُوف ِبالْبيِت  

ِذكِْر الطَّواِف ، ِقيلَ يتصور ذَِلك فَِإنْ ِقيلَ الطَّواف لَا يكُونُ إلَّا ِبدخوِل الْمسِجِد وقَد عِرف منعهما ِمنه فَما الْفَاِئدةُ ِفي 
 هعنصا يم عنصاِئِض أَنْ تا كَانَ ِللْحقُولُ لَمت اِف أَوِفي الطَّو تعرش قَدو ِجدسالْم لَتخا دمدعب ضيا الْحاَءها إذَا جِفيم

ظُنا يمبِرِه رغَيقُوِف والْو ِمن اجذَا الْحالَ هفَأَز هى ِمنأَقْو وهو قُوفا الْولَه ازا جا كَمضأَي افا الطَّولَه وزجي هظَانٌّ أَن 
 ِبذَِلك مهالْو  

  لُهقَو   

 :  
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   ولَا يأِْتيها زوجها  

اًء ِبقَواقِْتدلُّقًا وختا وبأَدِة تايِبلَفِْظ الِْكن هالَى ذَكَرعِلِه ت } : نوهنَ فَأْترطَهفَِإذَا ت { را غَياهِإنْ أَتو ا كَفَرِحلتسا ماهِإنْ أَتو ،
يق بينهما إنْ كَانَ ِفي أَوِلِه مستِحلٍّ فَعلَيِه التوبةُ واِلاسِتغفَار ، وِقيلَ يستحب أَنْ يتصدق ِبِديناٍر ، وِقيلَ ِبِنصِف ِديناٍر والتوِف

فَِدينار ، وِإنْ كَانَ ِفي آِخِرِه أَو وسِطِه فَِنصف ِديناٍر وهلْ ذَِلك علَى الرجِل وحده أَو علَيِهما جِميعا الظَّاِهر أَنه علَيِه دونها 
نْ يقَبلَها ويضاِجعها ويستمِتع ِبجِميِع بدِنها ما خلَا ما بين السرِة والركْبِة ِعندهما ، وقَالَ ومصِرفُه مصِرف الزكَاِة ، ولَه أَ

 لَها أَنْ تكْتم الْحيض علَى زوِجها محمد يستمِتع ِبجِميِع بدِنها ويجتِنب ِشعار الدِم لَا غَير وهو موِضع خروِجِه ولَا يِحلُّ
 لَامِه السلَيِلِه عا ِلقَوهتعامجم هعنمٍض ِلتيِر حغَي ِمن اِئضا حهأَن ظِْهرا أَنْ تِحلُّ لَهكَذَا لَا يو ، هِر ِعلٍْم ِمنيا ِبغهاِمعجِلي } :

ةَ واِئصالْغ اللَّه نةَ لَعصوغالْم {اِئضا حها أَنهجوز ِلمعةُ الَِّتي لَا تاِئصفَالْغ   

فَيجاِمعها ِبغيِر ِعلٍْم والْمغوصةُ ِهي الَِّتي تقُولُ ِلزوِجها إنها حاِئض وِهي طَاِهرةٌ حتى لَا يجاِمعها ، وأَما الْوطُْء ِفي الدبِر 
، أَي ِمن حيثُ أَمركُم اللَّه ِبتجنِبِه ِفي } فَأْتوهن ِمن حيثُ أَمركُم اللَّه { حرام ِفي حالَِة الْحيِض والطُّهِر ِلقَوِلِه تعالَى فَ

 ، جالْفَر وهِض ويالْح }جاِء ِفي أَعسانُ النيإت لَامِه السلَيقَالَ عو امرح اِزِهن { َقَالو } اِرهبأَةً ِفي درى امأَت نونٌ ملْعم { ،
أَي كَيف ِشئْتم ومتى ِشئْتم مقِْبلَاٍت ومدِبراٍت ومستقِْلباٍت وباِركَاٍت بعد أَنْ } فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم { وأَما قَوله تعالَى 

 ِفي الْفَرِج وِلأَنَّ اللَّه تعالَى سمى الزوجةَ حرثًا فَِإنها ِللْولَِد كَالْأَرِض ِللزرِع ، وهذَا دِليلٌ علَى تحِرِمي الْوطِْء ِفي الدبِر يكُونَ
   .؛ ِلأَنه موِضع الْفَرِث لَا موِضع الْحرِث 

  

  لُهقَو :وزجلَا يآِن واَءةُ الْقُرٍب ِقرنلَا جاِئٍض وِلح    

 لَامِه السلَيِلِه عآِن { ِلقَوالْقُر ئًا ِمنيش اِئضلَا الْحو بنأْ الْجقْركَذَا } لَا يو وزجفَلَا ي لُهغَس ِجبٍو يضآنَ ِبعالْقُر اِشربي هِلأَنو
  .حالَةَ الْوطِْء والنفَساُء كَالْحاِئِض وظَاِهر هذَا أَنَّ الْآيةَ وما دونها سواٌء ِفي التحِرِمي لَا يجوز لَه الِْقراَءةُ 

ِة الِْقرونَ الْآيا دِبم قِْصدقَالُوا إلَّا أَنْ لَا ي حلُ أَصالْأَوِة وونَ الْآيا دم ملَه وزجي اِويقَالَ الطَّحِللَِّه و دمقُولَ الْحاَءةَ ِمثْلُ أَنْ ي
يِريد الشكْر أَو ِباسِم اللَِّه ِعند الْأَكِْل أَو غَيِرِه فَِإنه لَا بأْس ِبِه ؛ ِلأَنهما لَا يمنعاِن ِمن ِذكِْر اللَِّه وهلْ يجوز ِللْجنِب ِكتابةُ 

ينآِن ، قَالَ ِفي مِح الْقُراللَّو اِشربآِن إذَا كَانَ مةُ الْقُراباِئِض ِكتالْحِب ونِللْج هكْري ِدينجِفي الْخو وزجلِّي لَا يصِة الْم
 وأَما التهجي ِبالْقُرآِن فَلَا بأْس ِبِه والْبياِض وِإنْ وضعهما علَى الْأَرِض وكَتبه ِمن غَيِر أَنْ يضع يده علَى الْمكْتوِب لَا بأْس ِبِه

وقَالَ بعض الْمتأَخِرين إذَا كَانت الْحاِئض أَو النفَساُء معلِّمةً جاز لَها أَنْ تلَقِّن الصبيانَ كَِلمةً كَِلمةً وتقْطَع بين الْكَِلمتيِن 
آي مهلَقِّنلَا تو ه؛ ِلأَن ِب ذَِلكنِللْج وزجذَا لَا يلَى ها فَعِثهدفِْع حلَى رع قِْدرلَا ت ِهيِليِم وعةٌ إلَى التطَرضا مهةً كَاِملَةً ؛ ِلأَن

   .للَّه ويهلِّلُوه يقِْدر علَى رفِْع حدِثِه ولَا بأْس ِللْجنِب والْحاِئِض والنفَساِء أَنْ يسبحوا ا
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  لُهقَو   

 :  

   ولَا يجوز ِلمحِدٍث مس الْمصحِف  

ن وِإنما لَم يذْكُر الْحاِئض والنفَساَء والْجنب ؛ ِلأَنه يعلَم أَنَّ حكْمها حكْمه ِبطَِريِق الْأَولَى ؛ ِلأَنَّ حكْم الِْقراَءِة أَخف ِم
حكِْم الْمس فَِإذَا لَم تجز لَهم الِْقراَءةُ فَلَأَنْ لَا يجوز لَهم الْمس أَولَى الْفَرق ِفي الْمحِدِث بين الْمس والِْقراَءِة أَنَّ الْحدثَ 

رأَلَا ت الْفَمو دالْي لَّتةُ حابنالْجونَ الْفَِم ود دلَّ الْيح ضفْرا يمِث إندِفي الْحاِن وضِة فَرابنالْفَِم ِفي الْجِد ولَ الْيى أَنَّ غَس
  غَسلُ الْيِد دونَ الْفَِم 

  لُهلَّاقَِتِه : قَوِبع ِبِغلَاِفِه أَو ذَهأْخإلَّا أَنْ ي   

أَنْ يكُونَ شيئًا ثَاِلثًا بين الْماس والْممسوِس كَالِْجراِب والْخِريطَِة دونَ ما هو وِغلَافُه ما يكُونُ متجاِفيا عنه أَي متباِعدا ِب
 وعلَيِه الْفَتوى ؛ متِصلٌ ِبِه كَالِْجلِْد الْمشرِز هو الصِحيح وِعند الِْإسِبيجاِبي الِْغلَاف هو الِْجلْد الْمتِصلُ ِبِه والصِحيح الْأَولُ

 دوِب ِفيِه ِعنكْتِق الْمرلَى الْواِبِعِه عأَص عضو لَه وزجفَكَذَا لَا ي سِدِث الْمحِللْم زجي ِإذَا لَمِف وحصِللْم عبت ِلأَنَّ الِْجلْد
م لَه وزجكَذَا لَا يو ، لَه عبت هقِْليِب ؛ ِلأَنإذَا كَانَ الت ِر ذَِلكغَي ٍم أَوهِدر ٍح أَولَو آِن ِمنالْقُر ٌء ِمنيوٍب ِفيِه شكْتٍء ميش س

 ِميعِف ؛ ِلأَنَّ جحصِبِخلَاِف الْم هرغَي سمأَنْ ي لَها وهآِن ِمنالْقُر سم وزجفِْسِري لَا يالت بكَذَا كُتةً وامةً تآي ، لَه عبت ذَِلك
وحاِصلُه أَنَّ الْأَحداثَ ثَلَاثَةٌ حدثٌ صِغري وحدثٌ وسطٌ وحدثٌ كَِبري فَالصِغري ما يوِجب الْوضوَء لَا غَير كَالْبوِل والْغاِئِط 

دالْب ِح ِمنالْقَيِم والد وجرخو لَأَ الْفَمِء إذَا مالْقَيو وطُ هسثُ الْودالْحطِْهِري والت كْمح قُهلْحِضٍع يوإلَى م زاوجِن إذَا ت
   الْجنابةُ والْحدثُ الْكَِبري الْحيض والنفَاس فَتأِْثري الْحدِث الصِغِري تحِرمي الصلَاِة وسجدِة التلَاوِة

اهكَرِف وحصالْم سماَءِة وِرِمي ِقرحا ِبتهلَيع ِزيديِة وذْكُوراِء الْميِذِه الْأَشه ِرميحت هأِْثريطُ تسثُ الْأَودالْحاِف ، وِة الطَّو
ِزيديا واِء كُلِّهيِذِه الْأَشه ِرميحت هأِْثريِث الْكَِبِري تدالْحِجِد وسوِل الْمخدآِن وطِْء الْقُرِرِمي الْوحتِم ووِرِمي الصحا ِبتهلَيع 

وكَراهِة الطَّلَاِق ولَا يكْره ِللْجنِب والْحاِئِض والنفَساِء النظَر إلَى الْمصحِف ؛ ِلأَنَّ الْجنابةَ لَا تِحلُّ الْعين أَلَا ترى أَنه لَا 
يها فَِإنْ قُلْت فَلَو تمضمض الْجنب فَقَد ارتفَع حدثُ الْفَِم فَينبِغي أَنْ تجوز لَه التلَاوةُ فَهلْ هو كَذَِلك يفْرض إيصالُ الْماِء إلَ

ا إذَا غَسلَ الْمحِدثُ يديِه هلْ يجوز لَه ؟ قَالَ بعضهم يجوز والصِحيح أَنه لَا يجوز ؛ ِلأَنَّ ِبذَِلك لَا ترتِفع جنابته وكَذَ
 ِفيرياِح الصا كَذَا ِفي إيضا قُلْنِلم وزجلَا ي هأَن ِحيحالص سالْم.   

  

  لُهقَو :غى تتا حهطْؤو زجي اٍم لَمِة أَيرشع اِئِض ِلأَقَلَّ ِمنالْح مد قَطَعِإذَا انلَاٍة كَاِملٍَة وص قْتا وهلَيع ِضيمي ِسلَ أَوت   

ِلأَنَّ الدم يدر تارةً وينقَِطع تارةً فَلَا بد ِمن اِلاغِْتساِل ِليترجح جاِنب اِلانِقطَاِع ، وقَولُه كَاِملَةً يحترز عما إذَا انقَطَع ِفي 
ِقصٍة كَصلَاِة الضحى والِْعيِد فَِإنه لَا يجوز الْوطُْء حتى تغتِسلَ أَو يمِضي وقْت صلَاِة الظُّهِر وهذَا إذَا كَانَ وقِْت صلَاٍة نا
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ح لَتسِإنْ اغْتا ، وهطْؤو وزجلَا ي ها فَِإنوِنها إذَا كَانَ ِلدا أَمِتهادِلع ِقطَاعِة اِلانادِفي الْع دوا ؛ ِلأَنَّ الْعهتادع ِضيمى تت
غَاِلب فَكَانَ اِلاحِتياطُ ِفي اِلاجِتناِب وِفي الْخجنِدي إذَا انقَطَع دونَ عادِتها فَِإنها تغتِسلُ وتصلِّي وتصوم ولَا يطَؤها زوجها 

 احِتياطًا ، ولَو كَانَ هذَا ِفي آِخِر حيضٍة ِمن ِعدِتها بطَلَت الرجعةُ ولَيس لَها أَنْ تتزوج غَيره حتى حتى تمِضي عادتها
  .تمِضي عادتها فَيؤخذُ لَها ِفي ذَِلك كُلِِّه ِباِلاحِتياِط 

ا دهتادع تِة إذَا كَانايهِفي النلَا و اببِتحا اسنه هأِْخريتقِْت ولَ إلَى الْوسالْغ ترِة أَخادلَى الْعع مالد قَطَعانِة ورشونَ الْع
رِة ولَم تِجد الْماَء فَتيممت إجياب وِإنْ كَانَ اِلانِقطَاع دونَ الِْعدِة فَتأِْخري الْغسِل إلَى الْوقِْت إجياب وِإذَا انقَطَع دم الْمساِف

 دِعنِم وميلِّ ِبالتصت ا لَمم قَِطعنا لَا تمهدفَِعن ِة ِخلَافعجِقطَاِع الرِفي ان لَِكنا وطَأَها أَنْ يِجهوى إنَّ ِلزتا حِتهارِبطَه ِكمح
يِبالت قَِطعنت فَرزٍد ومحم لِّيصى تتا حهطْؤو زجي لَم تمميِحِه إذَا ترِفي شو ِدينجكَذَا ِفي الْخ لَتساغْت ا لَوِم كَمم

ؤها بعد الطُّهِر ولَو كَانت ِبالتيمِم ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف ، ولَو حاضت الْمرأَةُ ِفي وقِْت الصلَاِة لَا يِجب علَيها قَضا
   طَاِهرةً ِفي أَوِل الْوقِْت سواٌء أَدركَها

  .الْحيض بعدما شرعت ِفي الصلَاِة أَو قَبلَ الشروِع وسواٌء بِقي ِمن الْوقِْت ِمقْدار ما يسع ِلأَداِء الْفَرِض أَم لَا 

فَرقَالَ زوا وعمأَجو بجأَقَلُّ و ِقيِإنْ بِر والطُّه دعا بهاؤا قَضهلَيع ِجبِض لَا ياِء الْفَرِلأَد عسا يم ارقِْت ِمقْدالْو ِمن ِقيإنْ ب 
ش لَوا ، وهاؤا قَضهلَيلِّ فَعصت لَمقِْت ، ووِج الْورخ دعب تاضا إذَا حهأَن تاضح فِْل ثُمِم النوص فِْل أَولَاِة النِفي ص تعر

   .وجب علَيها الْقَضاُء 

  

  لُهِل : قَوسلَ الْغا قَبهطْؤو ازاٍم جِة أَيرشا ِلعهمد قَطَعِإنْ انو   

سلَا ي هِة إلَّا أَنرشلَى الْعع لَه ِزيدلَا م هِديِد ِلأَنشاَءِة التِي ِفي ِقرهاِل ِللنلَ اِلاغِْتسقَب بحت.  

وقَالَ زفَر والشاِفِعي لَا يطَؤها حتى تغتِسلَ وكَذَا انِقطَاع النفَاِس علَى الْأَربِعني حكْمه علَى هذَا ثُم اِلانِقطَاع علَى الْعشرِة 
رِبش ساٍم لَيِة أَيرشع ِلأَقَلَّ ِمن قَطَعِإذَا انِلِه ولَِة قَوقَابِبم ها ذَكَرمِإنو قَِطعنت ِإنْ لَما ، وهطْؤو وزجي هٍط فَِإن.   

  

  لُهقَو :ِم الْجكَالد وِض فَهيِة الْحدِن ِفي ميمالد نيلَّلَ بخإذَا ت رالطُّهاِري و   

 ِمنكَاِة واِب ِفي الزصكَالن هآِخرو لُهأَو ربتعٍط فَيرِبش سِض لَييةَ الْحدِم مالد ابِتيعأَنَّ اس ههجوو فوسلُ أَِبي يذَا قَوه
ونَ قَبلَه وبعده دم ، والْأَصلُ ِعند محمٍد أَنَّ الطُّهر الْمتخلِّلَ إذَا أَصِلِه أَنه يبدأُ الْحيض ِبالطُّهِر ويخِتمه ِبِه ِبشرِط أَنْ يكُ

انَ الطُّهر ِمثْلَ انتقَص عن ثَلَاثَِة أَياٍم ولَو ِبساعٍة فَِإنه لَا يفِْصلُ وهو كَدٍم مستِمر ، وِإنْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَياٍم فَصاِعدا نظَرت إنْ كَ
 ِمن ِإنْ كَانَ أَكْثَرو ، ِمرتسٍم مكَد وها وضفِْصلُ أَيلَا ي هِة فَِإنرشاِن ِفي الْعمكُونَ الدأَنْ ي دعب هِمن اِن أَكْثَرمالد ِن أَويمالد

ي أَحِد الْجاِنبيِن ما يمِكن أَنْ يجعلَ حيضا جِعلَ حيضا والْآخر اسِتحاضةً ، وِإنْ الدميِن أَوجب الْفَصلَ ثُم تنظُر إنْ كَانَ ِف
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ولَا يخِتمه ِبِه كَانَ ِفي ِكلَاهما ما لَا يمِكن أَنْ يجعلَ حيضا كَانَ كُلُّه اسِتحاضةً وِمن أَصِلِه أَنه لَا يبتِدئ الْحيض ِبالطُّهِر 
 رسأَي فوسِل أَِبي يذُ ِبقَوالْأَخِة وايقَالَ ِفي الِْهد كُني لَم أَو مد هدعب أَو مد لَهاٌء كَانَ قَبوس.  

  .وِفي الْوِجيِز الْأَصح قَولُ محمٍد وعلَيِه الْفَتوى 

  .ى قَوِل أَِبي يوسف تسِهيلًا علَى النساِء وِفي الْفَتاوى الْفَتوى علَ

 ِمرتسٍم مكَد وهلَ ، والْفَص وِجبلِّلُ لَا يختالْم رِض ِمثْلَ أَقَلِِّه فَالطُّهيِة الْحدِم ِفي أَكْثَِر مالد ِمن أَتا رهأَن فَرز دلُ ِعنالْأَصو
أَكْثَِر مدِة الْحيِض ِمثْلَ أَقَلِِّه فَأَنه لَا يكُونُ شيٌء ِمن ذَِلك حيضا ، والْأَصلُ ِعند الْحسِن بِن ِزياٍد أَنَّ الطُّهر وِإذَا لَم تر ِفي 

 كَانَ ثَلَاثَةً فَصاِعدا فَصلَ ِفي جِميِع الْأَحواِل الْمتخلِّلَ إذَا نقَص عن ثَلَاثَِة أَياٍم لَا يوِجب الْفَصلَ كَما قَالَ محمد ، وِإنْ
ِن أَويماٌء كَانَ ِمثْلَ الدوس   

 طُهرا ويوما دما أَو الدماِن أَكْثَر ِمنه ثُم ينظَر بعد ذَِلك كَما نظَر محمد بيانُ هِذِه الْأُصوِل امرأَةٌ رأَت يوما دما وثَماِنيةَ أَياٍم
رأَت ساعةً دما وعشرةَ أَياٍم غَير ساعتيِن طُهرا ثُم ساعةً دما فَهو حيض كُلُّه ِعند أَِبي يوسف ، ويكُونُ الطُّهر الْمتخلِّلُ 

 لَا يكُونُ ِمنه حيضا أَما ِعند زفَر فَِلأَنها لَم تر ِفي أَكْثَِر مدِة الْحيِض أَقَلَّه وِعند كَدٍم مستِمر وِعند محمٍد وزفَر والْحسِن
  .محمٍد الطُّهر أَكْثَر ِمن الدميِن ولَيس ِفي أَحِد الْجاِنبيِن ما يصلُح أَنْ يكُونَ حيضا 

لْحسِن ، ولَو رأَت يوميِن دما وسبعةً طُهرا ويوما دما أَو يوما دما وسبعةً طُهرا أَو يوميِن دما فَِعند أَِبي يوسف وكَذَا ِعند ا
ر فَِلأَنها رأَت ِفي مدِة أَكْثَِر الْحيِض ِمثْلَ أَقَلِِّه وِعند وزفَر الْعشرةُ كُلُّها حيض أَما ِعند أَِبي يوسف فَظَاِهر ، وأَما ِعند زفَ

ِن مياِنبِد الْجِفي أَح سلَيِن ويمالد ِمن أَكْثَر وهاٍم وثَلَاثَِة أَي ِمن أَكْثَر ر؛ ِلأَنَّ الطُّه ذَِلك ٌء ِمنيكُونُ شِن لَا يسالْحٍد ومحا م
 دا فَِعنمثَلَاثَةً دا ورةً طُهِستا وما دموي أَتر ا أَوما دمويا وراٍم طُهةَ أَيِستا وماٍم دثَلَاثَةَ أَي أَتر لَوا ، وضيلَ حعجأَنْ ي ِكنمي

محم دِعنو ضيا حةُ كُلُّهرشالْع فَرزو فوسأَِبي ي ِمنِل وِل الْأَوِة ِفي الْفَصرشِل الْعأَو ا ِمنضيكُونُ حِن الثَّلَاثَةُ تسالْحٍد و
موي ا أَوما دمويا وراٍم طُهةَ أَيسمخا وماٍم دةَ أَيعبأَر أَتر لَوةٌ ، واضِتحاس ِقيا بمِل الثَّاِني وا ِفي الْفَصةً آِخِرهسمخا وما د

 اهنيب فَقَد فَرزو فوسِل أَِبي يلَى قَوا عأَم ضيا حةُ كُلُّهرشالْع فَرزٍد ومحمو فوسأَِبي ي دا فَِعنمةً دعبأَرا ورطُه.  

   لَا يفْصلُ وِعند الْحسِن يفْصلُ ؛وأَما علَى قَوِل محمٍد فَِلأَنَّ الطُّهر ِمثْلُ الدميِن فَ

ِلأَنه أَكْثَر ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم فَجِعلَت الْأَربعةُ حيضا تقَدمت أَو تأَخرت والْباِقي اسِتحاضةً ، ولَو رأَت يوما دما ويوميِن طُهرا 
 كُلُّها حيض ِفي قَوِلِهم جِميعا ؛ ِلأَنَّ الطُّهر أَقَلُّ ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم ، ولَو رأَت ثَلَاثَةً دما وِستةً طُهرا وثَلَاثَةً ويوما دما فَالْأَربعةُ

وِلها حيض ويوماِن اسِتحاضةٌ وِعند محمٍد والْحسِن دما فَذَِلك كُلُّه اثْنا عشر يوما فَِعند أَِبي يوسف وزفَر عشرةُ أَياٍم ِمن أَ
الثَّلَاثَةُ الْأُولَى حيض والْباِقي اسِتحاضةٌ ؛ ِلأَنَّ الطُّهر أَكْثَر ِمن الدميِن اللَّذَيِن رأَتهما ِفي الْعشرِة ؛ ِلأَنَّ الدميِن ِفي الْعشرِة 

ِر أَرِض ِبالطُّهياِء الْحِتدةُ ابورصِة ورشاِن ِفي الْعمأَنْ كَانَ الد دعِل با ِفي الْأَصِلنى قَونعذَا مهاٍم وةُ أَيِست رالطُّهاٍم وةُ أَيعب
وِل كُلِّ شهٍر فَرأَت مرةً قَبلَ عشرِتها يوما دما وطَهرت وختِمِه ِبِه ِعند أَِبي يوسف هو ما إذَا كَانَ عادتها عشرةً ِمن أَ

   .عشرتها كُلَّها ثُم رأَت بعدها يوما دما فَأَيامها الْعشرةُ حيض كُلُّها والدم الَِّذي رأَته ِفي الْيوميِن اسِتحاضةٌ 
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  لُهقَو :ا وموي رشةَ عسمِر خأَقَلُّ الطُّه   

يعِني الطُّهر الَِّذي يكُونُ كُلُّ واِحٍد ِمن طَرفَيِه حيضا ِبانِفراِدِه ، وقَالَ عطَاٌء ويحيى بن أَكْثَم أَقَلُّه ِتسعةَ عشر يوما ِلاشِتماِل 
الطُّهِض ويلَى الْحِر عهالش رشةَ ععِتس رالطُّه ِقياٍم فَبةُ أَيرشِض عيالْح أَكْثَرا وموي ِرينِعشةً وعِتس رهكُونُ الشي قَدةً وادِر ع

الص قُطُ ِمنسا كَانَ يا مِبه ودعي هثُ إنيح ِة ِمنِة الِْإقَامدم ِظريِر نةُ الطُّهدا مِض ِبثَلَاثَِة قُلْنيا أَقَلَّ الْحنرذَا قَدِلهِم ووالصلَاِة و
  أَياٍم اعِتبارا ِبأَقَلِّ السفَِر 

  لُهةَ ِلأَكْثَِرِه : قَولَا غَايو   

   .أَي ما دامت طَاِهرةً فَِإنها تصوم وتصلِّي ، وِإنْ استغرق ذَِلك جِميع عمِرها 

  

  لُهاٍم : قَوِة أَيرشع ِمن أَكْثَر اٍم أَوثَلَاثَِة أَي أَةُ أَقَلَّ ِمنرالْم اهرا تم وِة هاضِتحاِلاس مدو   

و عشرا أَو زاد الدم علَى الْعادِة حتى لَيس هذَا حصرا ِلدِم اِلاسِتحاضِة بلْ ِلبياِن بعِضِه فَِإنَّ الْحاِملَ لَو رأَت الدم ثَلَاثًا أَ
 رمِة أَحاضِتحاِلاس مِض أَنَّ ديِم الْحد نيبو هنيب قالْفَرِة واضِتحاِلاس مد فَكُلُّ ذَِلك ِعنيبلَى الْأَرع فَاسالن ادز ةَ أَورشالْع زاوج

ر لَه سلَي ِقيقِة راِئحالر ِتنِن ناللَّو ريغتِض ميالْح مدةٌ واِئح  

  لُهطَْء : قَولَا الْوو مولَا الصلَاةَ والص عنماِف لَا يعِم الرد كْمح هكْمحو   

   .لصلَاةَ أَحوج إلَى الطَّهارِة ِمنه وِإذَا لَم يمنع الصلَاةَ فَلَأَنْ لَا يمنع الصوم أَولَى ؛ ِلأَنَّ ا

  

  لُهةٌ : قَواضِتحاس وفَه لَى ذَِلكع ادا زما وِتهاداِم عإلَى أَي تدوفَةٌ ررعةٌ مادأَِة عرِللْماٍم وِة أَيرشلَى عع مالد ادِإذَا زو   

مؤا تها أَنهدةُ رفَاِئدِة وادالْع دعلَاِة بالص ِمن كَترا تاِء مِبقَض ر  

  لُهةٌ : قَواضِتحاِقي اسالْبٍر وهكُلِّ ش اٍم ِمنةُ أَيرشا عهضيةً فَحاضحتسلُوِغ مالْب عم أَتدتفَِإنْ اب   

لُ ِنفَاسعجيو أَتا رِل مأَو ةً ِمنرشع ِريدا يملُهذَا ِبِإطْلَاِقِه قَوها وهإلَي درةٌ تادا علَه تسلَي ه؛ ِلأَن ِعنيبا أَره.  

ا حهجوا زهطَؤلَا ياِج ِبالْأَكْثَِر ووِفي الزِة ِبالْأَقَلِّ ، وعجالرِم ووالصلَاِة وا ِفي الصذُ لَهخؤي فوسو يقَالَ أَبو ِضيمى تت
  .الْعشرةُ 

   .وقَالَ زفَر يؤخذُ لَها ِبالْأَقَلِّ ِفي جِميِع الْأَحواِل 
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  لُهإلَى آِخِرِه : قَو اِئمالد افعالرِل ووالْب لَسِبِه س نمةُ واضحتسالْمو   

   وكَذَا من ِبِه انِفلَات ِريٍح واسِتطْلَاق بطٍْن

  لُهاِفِل : قَووالناِئِض والْفَر اُءوا ِمنا شوِء مضالْو لُّونَ ِبذَِلكصفَي   

 كَانَ إذَا قَام ِسلْ أَوي لَم دِإذَا قَعالَ وس إذَا قَام حرِلِه جِإذَا كَانَ ِبِرجا واِقيب قْتالْو اما دم اتاِجبالْوو ذُوركَذَا النو لُسس
بولُه وِإذَا قَعد استمسك أَو كَانَ شيخا كَِبريا إذَا قَام عجز عن الِْقراَءِة وِإذَا قَعد قَرأَ جاز أَنْ يصلِّي قَاِعدا ِفي جِميِع هِذِه 

رتسلَا ي ِغريص با ثَوهعأَةُ إذَا كَانَ مركَذَا الْماِئِل وسِإذَا الْمةً ، وقَاِعد لِّيصا أَنْ تلَه ازةً جقَاِعد هرتسيةً وا قَاِئمِنهدب ِميعج 
حركَانَ ج لَوو ، دجسيو كَعرا يلِّي قَاِئمصي هِسلْ فَِإني لَم لَى قَفَاهلْقَى عتِإذَا اسالَ وس دقَع أَو إذَا قَام هحرِسيلُ كَانَ جي ه

علَى ثَوِبِه قَالَ السرخِسي إنْ كَانَ يِصيبه ثَاِنيا وثَاِلثًا وكُلَّما غَسلَه عاد فَِإنه يجوز لَه أَنْ يصلِّي ِفيِه ؛ ِلأَنَّ غَسلَه مشقَّةٌ 
  .ه عِظيمةٌ فَجاز لَه أَنْ يصلِّي ِفيِه ِمن غَيِر أَنْ يغِسلَ

 امِل ؛ ِلأَنَّ الِْإموالْب لَسِبِه س نم لْفِريٍح خ ِفلَاتِبِه ان نلِّي مصأَنْ ي وزجلَا يلَاٍة وِلكُلِّ ص ِسلَهغِه أَنْ يلَيقَاِتٍل عم نقَالَ ابو
متؤالْمِن ويذْرع اِحبص امةٌ فَكَانَ الِْإماسجنثٌ ودح هعم لْفِل خوالْب لَسِبِه س نلِّي مصكَذَا لَا ياِحٍد وذٍْر وع اِحبص 

  من ِبِه انِفلَات ِريٍح وجرح لَا يرقَأُ ؛ ِلأَنَّ الِْإمام صاِحب عذْريِن والْمؤتم صاِحب عذٍْر واِحٍد 

  لُهقَو :ضطَلَ وب قْتالْو جرفَِإذَا خ موُءه   

  .هذَا قَولُهما وقَالَ أَبو يوسف يبطُلُ ِبالدخوِل والْخروِج 

ِة ؛ وقَالَ زفَر ِبالدخوِل لَا غَير وفَاِئدته إذَا توضأَ الْمعذُور بعد طُلُوِع الْفَجِر ثُم طَلَعت الشمس انتقَض وضوُءه ِعند الثَّلَاثَ
فَرز دِعنو جرخ قَد قْتِلأَنَّ الْو   

 وُءهضو قَضنلَا يو رِبِه الظُّه لِّيصأَنْ ي ازِس جمطُلُوِع الش دعأَ بضوكَذَا إذَا تاِل ووالز قْتلْ وخدي لَم ه؛ ِلأَن قَضنلَا ي
فَةَ ومحمٍد ؛ ِلأَنَّ ذَِلك دخولُ وقٍْت لَا خروج وقٍْت وِعند أَِبي يوسف وزفَر ينتقَض ِبزواِل ِبزواِل الشمِس ِعند أَِبي حِني

  الشمِس 

  لُهى : قَورلَاٍة أُخوِء ِلصضالْو افِتئْناس ِهملَيكَانَ عو   

ئْناِف وبطْلَانُ الْوضوِء مستلْزم لَه لَا محالَةَ ، قُلْنا يجوز أَنْ يبطُلَ الْوضوُء ِلحق الصلَاِة ولَا فَِإنْ ِقيلَ ما الْفَاِئدةُ ِفي ِذكِْر اِلاسِت
لَاِن طَهارِة الْمستحاضِة ِللْمكْتوبِة يبطُلُ ِلحق صلَاٍة أُخرى ولَا يِجب علَيِهم اِلاسِتئْناف ِلِتلْك الْأُخرى كَما قَالَ الشاِفِعي ِببطْ

بعد أَداِء الْمكْتوبِة وبقَاِء طَهارِتها ِللنواِفِل ، وكَما قَالَ أَصحابنا ِفي الْمتيمِم ِلصلَاِة الِْجنازِة ِفي الِْمصِر ِلبقَاِء تيمِمِه ِفي 
رضح ى لَورٍة أُخازوِء ِبأَنْ كَانَ ِجنضالْو ِمن كَّنمطُلُ إذَا تبتِة وازلَاةُ الِْجنص هفُوتوِء تضلَ ِبالْوغتاش ٍه لَوجلَى وع اكنه ت

 ها ِمناُء قَِريبالْم.   
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  لُهِة : قَوالِْولَاد ِقيبع اِرجالْخ مالد وه فَاسالنو   

ن تنفُِّس الرِحِم ِبالدِم أَو خروِج النفِْس وهو الْولَد يقَالُ ِفيِه نِفست ونِفست ِبضم النوِن وفَتِحها إذَا ولَدت ، واشِتقَاقُه ِم
 روِن لَا غَيِح النِبفَت تِفسقَالُ إلَّا نِض فَلَا ييا ِفي الْحأَمو  

  لُهقَو : مالدةٌ واضِتحلَِد اسوِج أَكْثَِر الْورلَ خا قَبِتهاِل ِولَادأَةُ ِفي حرالْم اهرا تم اِملُ أَوالْح اهرالَِّذي ت   

نفَاس إنما يخرجاِن ِمن الرِحِم وِإنْ بلَغَ ِنصاب الْحيِض ؛ ِلأَنَّ الْحاِملَ لَا تِحيض ؛ ِلأَنَّ فَم الرِحِم ينسد ِبالْولَِد والْحيض وال
ِبِخلَاِف دِم اِلاسِتحاضِة فَِإنه يخرج ِمن الْفَرِج لَا ِمن الرِحِم ، وِلأَنا لَو جعلْنا دم الْحاِمِل حيضا أَدى إلَى اجِتماِع دِم 

د أَتا إذَا رهفَاِس فَِإنالنِض وياَء الْحفَسنا واِئضكُونُ حاَء فَتفَسن تارص مالد أَترو تلَدا فَوضيِعلَ حجِة ولَ الِْولَادا قَبم
 وزجذَا لَا يهٍة واِحدالٍَة وِفي ح  

  لُهلَِد : قَووِج الْورلَ خا قَبِتهاِل ِولَادِفي ح اهرا تمو   

رلَ خِني قَبعا يلَه ِفرحا أَنْ تلَاِتهةُ صورصةً واِصيع تلِّ كَانصت لَم لَولَاةُ ، وا الصهلَيع ِجبت هى إنتةٌ حاضِتحوِج أَكْثَِرِه اس
   .حِفريةً فَتقْعد علَيها وتصلِّي حتى لَا يضر ِبالْولَِد 

  

  لُهفَ: قَوأَقَلُّ النو لَه داِس لَا ح   

والْفَرق بينه وبين الْحيِض أَنَّ الْحيض لَا يعلَم كَونه ِمن الرِحِم إلَّا ِباِلامِتداِد ثَلَاثًا وِفي النفَاِس تقَدم الْولَِد دِليلٌ علَى كَوِنِه 
ولُه لَا حد لَه يعِني ِفي حق الصلَاِة والصوِم أَما إذَا احتج إلَيِه ِلانِقضاِء الِْعدِة فَلَه حد ِمن الرِحِم فَأَغْنى عن اِلامِتداِد ، وقَ

دِتي فَِعنِعد تقَضان ٍة قَددم دعب فَقَالَت ، ِت طَاِلقت فَأَنلَدأَِتِه إذَا ورقُولَ ِلاماٍر ِبأَنْ يونَ ِمقْدرِعشةٌ وسمخ ِنيفَةَ أَقَلُّهأَِبي ح 
 دِعنا وِنفَاس هدعب مكُونُ الدفَاِس فَيِة الندم ِمن جرخت ا لَمموي رشةَ عسمِر خأَقَلُّ الطُّه هدعكَانَ ب كَانَ أَقَلَّ ثُم ا إذْ لَوموي

دأَح أَقَلُّه فوسأَِبي ي دِعنا وموِه يلَيع ادِض فَزيالْح ِمن ِة أَكْثَرادِفي الْع فَاسالناٍم وةُ أَيرشِض عيالْح ا ؛ ِلأَنَّ أَكْثَرموي رشع 
لَّ ِمن خمسٍة وثَماِنني يوما ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِفي محمٍد أَقَلُّه ساعةٌ ؛ ِلأَنَّ أَقَلَّ النفَاِس لَا حد لَه فَعلَى هذَا لَا تصدق ِفي أَقَ

  .ِروايِة محمٍد عنه وِفي ِروايِة الْحسِن عنه لَا تصدق ِفي أَقَلَّ ِمن ِمائَِة يوٍم 

  .وقَالَ أَبو يوسف تصدق ِفي خمسٍة وِستني يوما 

محقَالَ مونَ ورِعشةٌ وسمقُولَ خِنيفَةَ أَنْ يأَِبي ح نٍد عمحِة مايلَى ِروِريِج عخالت هجوٍة واعسا وموي ِسنيمخٍة وعبِفي أَر د
ٍم فَذَِلك خمسةَ عشر وطُهراِن ثَلَاثُونَ يوما ِنفَاس وخمسةَ عشر طُهر فَذَِلك أَربعونَ ثُم ثَلَاثُ ِحيٍض كُلُّ حيضٍة خمسةُ أَيا

فَذَِلك خمسةٌ وثَمانونَ وعلَى ِروايِة الْحسِن ثَلَاثُ ِحيٍض كُلُّ حيضٍة عشرةُ أَياٍم وطُهراِن ثَلَاثُونَ مع أَربِعني فَذَِلك ِمائَةُ يوٍم 
أَكْثَِر الْحيِض ؛ ِلأَنه قَد أَخذَ لَها ِبأَقَلِّ الطُّهِر وِفي ِروايِة محمٍد أَخذَ لَها ِفي الْحيِض ِبخمسِة أَياٍم ؛ ِلأَنه وِإنما أَخذَ لَها ِب
ِريجختطُ وسالْو   
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سمخ هدعب ثُم رشع دأَح دِعن فَاسأَنَّ الن فوسِل أَِبي ياٍم قَوةُ أَيعٍض ِتسثَلَاثُ ِحي ونَ ثُمرِعشةٌ وِست ا فَذَِلكرطُه رشةَ ع
وطُهراِن ثَلَاثُونَ فَذَِلك خمسةٌ وِستونَ وتخِريج قَوِل محمٍد أَنَّ النفَاس ِعنده ساعةٌ ثُم خمسةَ عشر طُهرا ثُم ثَلَاثُ ِحيٍض 

اِن ِتسرطُه اٍم ثُمةُ أَيع.   

  

  لُها : قَوموونَ يعبأَر هأَكْثَرو   

.  

شهٍر وقَالَ الشاِفِعي ِستونَ يوما والْمعنى ِفيِه أَنَّ الرِحم يكُونُ مسدودا ِبالْولَِد فَيمنع خروج دِم الْحيِض ويجتِمع الدم أَربعةَ أَ
ثُم بعد ذَِلك ينفَخ الروح ِفي الْولَِد ويتغذَّى ِبدِم الْحيِض إلَى أَنْ تِلده أُمه فَِإذَا ولَدته خرج ذَِلك الدم الْمجتمع ِفي الْأَربعِة 

رٍر مهأَةُ ِفي كُلِّ شرالْم ِحيضا تم غَاِلبِر وها الْأَشلَم اِفِعيالش دِعنو ِعنيباٍت أَررم عبأَر كُونُ ذَِلكاٍم فَيةُ أَيرشع هأَكْثَرةٌ و
 نيِر ِستهِة الْأَشعبالَِّذي ِفي الْأَر مةً كَانَ الدسمِض خيالْح كَانَ أَكْثَر.   

  

  لُهقَو :بالْأَر مالد زاوِإذَا جإلَى و تدفَاِس روفَةٌ ِفي النرعةٌ مادا علَهو لَ ذَِلكقَب تلَدأَةُ ورِذِه الْمه تكَان قَدو ، ِعني
   أَياِم عادِتها 

ثَلَاِثني فَرأَت ِعشِرين يوما دما وطَهرت سواٌء كَانَ خِتم معروفُها ِبالدِم أَو ِبالطُّهِر ِعند أَِبي يوسف كَما إذَا كَانت عادتها 
عشرا ثُم رأَت بعد ذَِلك دما حتى جاوز الْأَربِعني فَِإنها ترد إلَى معروِفها ثَلَاِثني يوما ِعند أَِبي يوسف ، وِإنْ حصلَ ختمها 

محم دِعنِر وِبالطُّه دِعن ِإنْ كَثُرفِْصلُ ، وفَاِس لَا يالن يمد نيلِّلُ بختالْم رالطُّه ِر ثُمِبالطُّه هِتمخلَا ي هونَ ؛ ِلأَنرا ِعشٍد ِنفَاس
م رأَت علَى الْأَربِعني دما فَالْأَربعونَ كُلُّها ِنفَاس أَِبي حِنيفَةَ نحو ما إذَا ولَدت فَرأَت ساعةً دما ثُم طَهرت ِتسعةً وثَلَاِثني ثُ

ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما إنْ كَانَ الطُّهر الْمتخلِّلُ أَقَلَّ ِمن خمسةَ عشر يوما ما لَم يفِْصلْ وِإنْ كَانَ خمسةَ عشر فَصاِعدا 
 الْأَولُ ِنفَاسا والْآخر حيضا إنْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَياٍم فَصاِعدا ، وِإنْ كَانَ أَقَلَّ فَهو اسِتحاضةٌ ، ولَو ولَدت ولَم تر فَصلَ فَيكُونُ

تا إنْ كَانهموطُلُ صبياطًا وِتيلُ احسا الْغهلَيع فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دا فَِعنمٍم دقَِليِل د نلُو عخلَِد لَا يالْو وجرةً ؛ ِلأَنَّ خاِئمص 
ِفي الْغاِلِب والْغاِلب كَالْمعلُوِم وِعند أَِبي يوسف لَا غُسلَ علَيها ولَا يبطُلُ صومها وأَكْثَر الْمشاِيِخ علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ 

  . يفِْتي الصدر الشِهيد وزفَر وِبِه كَانَ

 قُضنِن يِبيلَيالس ِمن جرا خا ؛ ِلأَنَّ كُلَّ ماعمإج ِجبوُء فَيضا الْوأَما ، وهلَيِل عسالْغ وبجو ِحيحى الصاوِفي الْفَتو
  الْوضوَء وهذَا خاِرج ِمن أَحِد السِبيلَيِن 

  لُهِإ: قَوا وموونَ يعبا أَراُء ِنفَاِسهِتدةٌ فَابادا علَه كُنت نْ لَم   

   ِلأَنه لَيس لَها عادةٌ ترد إلَيها فَأَخذَ لَها ِبالْأَكْثَِر ؛
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 قَّنيتالْم هِلأَن.   

  

  لُها : قَوهاِحٍد فَِنفَاسطٍْن وِن ِفي بيلَدو تلَدو نمِل ولَِد الْأَوالْو ِقيبِم عالد ِمن جرا خم.  

 فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح نعو   

هلْ يكُونُ ولَو كَانَ بينهما أَربعونَ يوما وحِكي أَنَّ أَبا يوسف قَالَ ِلأَِبي حِنيفَةَ أَرأَيت لَو كَانَ بين الْولَديِن أَربعونَ يوما 
بعد الثَّاِني ِنفَاس قَالَ هذَا لَا يكُونُ قَالَ فَِإنْ كَانَ قَالَ لَا ِنفَاس لَها ِمن الثَّاِني ، وِإنْ رِغم أَنف أَِبي يوسف ولَِكنها تغتِسلُ 

دم لِّي ؛ ِلأَنَّ أَكْثَرصتو الثَّاِني لَدالْو عضأَنْ ت قْتا وهدعب ا ِنفَاسهلَيع ِجبفَلَا ي تضم قَدونَ ، وعبفَاِس أَرِة الن  

  لُهلَِد الثَّاِني : قَوالْو ِقيبِم عالد ِمن جرا خا مهِنفَاس فَرزو دمحقَالَ مو   

 كَما لَا تِحيض وِلهذَا لَا تنقَِضي الِْعدةُ إلَّا ِبالْأَِخِري إجماعا قُلْنا الِْعدةُ متعلِّقَةٌ ؛ ِلأَنها حاِملٌ بعد وضِع الْأَوِل فَلَا تكُونُ نفَساَء
 ِنفَاس والثَّاِني اسِتحاضةٌ ِبوضِع حمٍل مضاٍف إلَيها فَيتعلَّق ِبالْجِميِع ، وفَاِئدةُ الِْخلَاِف إذَا كَانَ بينهما أَربعونَ يوما فَالْأَولُ

 فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن.  

وقَالَ محمد وزفَر الْأَولُ اسِتحاضةٌ وِمن فَواِئِدِه أَيضا إذَا كَانَ عادتها ِعشِرين فَرأَت بعد الْأَوِل ِعشِرين وبعد الثَّاِني أَحدا 
ِعشونَ ورالِْعش فَرزٍد ومحم دِعنةٌ واضِتحالثَّاِني اس دعا بمو ونَ الْأُولَى ِنفَاسرالِْعش فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دفَِعن ِرين

عب أَتر لَوو ، الثَّاِني ِنفَاس دعا بما وهعلِّي مصتو ومصةٌ تاضِتحا الْأُولَى اسهتادعو ِرينالثَّاِني ِعش دعبو ِرينِل ِعشالْأَو د
ِعشرونَ فَاَلَِّذي بعد الثَّاِني ِنفَاس إجماعا واَلَِّذي قَبلَه ِنفَاس ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف أَيضا وِعند محمٍد وزفَر الْأُولَى 

   ه تعالَى أَعلَماسِتحاضةٌ واَللَّ

  

   باب الْأَنجاِس  

الْأَنجاس جمع نجٍس ِبفَتحتيِن وهو كُلُّ ما استقْذَرته ثُم إنَّ الشيخ لَما فَرغَ ِمن تطِْهِري النجاسِة الْحكِْميِة شرع ِفي بياِن 
ا قَدمِإنِقيقَِة وطِْهِري الْحلًا تا أَصذَاِر إما ِبالْأَعدقُطُ أَبسلَا يفَاِق ولَاِة ِباِلاتالص ازوج عنما يى ِلأَنَّ قَِليلَها أَقْوهةَ ؛ ِلأَنكِْميالْح م
 اللَّه هِحملَفًا قَالَ رخ أَو  

    تطِْهري النجاسِة واِجب ِمن بدِن الْمصلِّي وثَوِبِه 

أَي أَهلَ الْقَريِة } واسأَلْ الْقَريةَ { اعلَم أَنَّ عين النجاسِة لَا تطْهر لَِكن معناه تطِْهري محلِّ النجاسِة كَما ِفي قَوله تعالَى 
 اِجبا قَالَ ومِإنا وهالَتا إزطِْهِريهى تنعكُونَ مأَنْ ي وزجيو ضِة فَفَركِْميِة الْحاسجطِْهِري النا قَالَ ِفي تكَم ضقُلْ فَري لَمو
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كْفُرةُ لَا يارِذِه الطَّهها وهاِحدج كْفُري هى إنتاِب حالِْكت صةُ ِبنارالطَّه تتثَب اكناِء الثَّلَاثَِة ؛ ِلأَنَّ هضلُ الْأَعِة غَسارالطَّه 

  جاِحدها ؛ ِلأَنها ِمما يسوغُ ِفيها اِلاجِتهاد ؛ ِلأَنَّ ماِلكًا رِحمه اللَّه يقُولُ ِهي مستحبةٌ 

  لُهِه : قَولَيلِّي عصكَانُ الَِّذي يالْمو   

اسجالن تلُوِسِه فَِإنْ كَانجوِدِه وجسِه ويمقَد ِضعوِني معِفي ظَاِهِر ي هلَاتص دفْسوِد لَا تجالَِة السِه ِفي حيتكْبرِه ويدي تحةُ ت
  .الروايِة واختار أَبو اللَّيِث أَنها تفْسد وصححه ِفي الْعيوِن 

رالْأُخا وِه طَاِهرلَيى ِرجدإح ِضعوِة إذَا كَانَ مِفي الذَِّخريالَِّتي و مالْقَد فَعفَِإنْ ر وزجي هأَن حِه ، فَالْأَصيمقَد عضا فَوِجسى ن
 موِضعها نِجس وصلَّى جاز ، ولَو كَانَ تحت قَدٍم ِمن النجاسِة الْمغلَّظَِة أَقَلَّ ِمن قَدِر الدرهِم ، ولَو جمعا زاد علَى قَدِر

   .الدرهِم منع الصلَاةَ 

  

  لُهاِئٍع طَاِهٍر : قَوِبكُلِّ ماِء وِة ِبالْماسجالن طِْهريت وزجيو   

.  

الص ازوج عنمى تنعةَ ماسجطْلَِق ؛ ِلأَنَّ الناِء الْمإلَّا ِبالْم وزجلَا ي اِفِعيالشو فَرزو دمحقَالَ ملَى وا عاساِء ِقيلَاِة إلَّا ِبالْم
النجاسِة الْحكِْميِة وِهي الْحدثُ قُلْنا النجاسةُ الْحكِْميةُ لَيس ِفيها عين تزالُ فَكَانَ اِلاسِتعمالُ ِفيها ِعبادةً محضةً والْحِقيِقيةُ 

ِبه ودقْصفَكَانَ الْم نيا علَه ازكِِّني جِة ِبالساسجالن ِضعوم قَطَع لَو هِليِل أَنطَاِهٍر كَانَ ، ِبد ِن ِبأَييالَةَ الْعا إز.  

اِء الْمِن إلَّا ِبالْمدالْب ةُ ِمناسجولُ النزِن ، فَقَالَ لَا تدالْبِب والثَّو نيب قفَر هأَن فوسأَِبي ي نعِث ِبِخلَاِف ودا ِبالْحارِتبطْلَِق اع
  الثَّوِب فَِإنها تزولُ عنه ِبكُلِّ ماِئٍع طَاِهٍر 

  لُها ِبِه : قَوهالَتإز ِكنمي   

  .ي الْخجنِدي يجوز أَي ينعِصر ِبالْعصِر واحترز ِبذَِلك عن الْأَدهاِن والْعسِل وهلْ يجوز ِباللَّبِن قَالَ ِف

 وزجِة لَا يايهِفي النو  

  لُهلُ : قَومعتساُء الْمالْمو   

   .إنما يتصور هذَا علَى ِروايِة محمٍد عن أَِبي حِنيفَةَ ، وأَما علَى ِروايِة أَِبي يوسف فَهو نِجس فَلَا يِزيلُ النجاسةَ 

  

  لُهقَو : ما ِجرةٌ لَهاسجن فالْخ ابِإذَا أَصو   

 ِنيالْمِم والدِة وِذرالْعو ِقنيرالسِث ووفَاِف كَالرالْج دعب أَثَرنٌ ولَو أَي  
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  لُها : قَوهعلَاةُ مالص تازِض جِبالْأَر لِّكَتدو فَّتفَج   

 ما هو ِفي معنى الْخف كَالنعِل وشبِهِه وهذَا ِعندهما وهو اسِتحسانٌ ، وقَالَ محمد وزفَر لَا يجِزئُه ِفيما ِسوى وكَذَا كُلُّ
ِمن كَثْرِة السرِقني ِفي طُرِقِهم وِإنما خص الْخف ؛ الْمِني إلَّا الْغسلُ ورِوي عن محمٍد أَنه رجع عن قَوِلِه ِبالري ِلما رأَى 

ِلأَنَّ الْبدنَ إذَا أَصابه شيٌء ِمن ذَِلك لَم يجِزِه إلَّا الْغسلُ ، وكَذَا الثَّوب أَيضا لَا يجِزئ ِفيِه إلَّا الْغسلُ ؛ ِلأَنَّ الثَّوب يتداخلُ 
ري ِمن النجاسِة فَلَا يخِرجها إلَّا ِبالْغسِل إلَّا ِفي الْمِني خاصةً فَِإنه يطْهر ِبالْفَرِك ، وأَما الْخف فَِإنه ِجلْد لَا تتداخلُ ِفيِه ِفيِه كَِث

  النجاسةُ 

  لُهقَو : هعلَاةُ مالص تازجو   

 ولَم يصرح ِبالطَّهارِة ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلك ِخلَافًا ِمنهم من قَالَ لَا يطْهر حِقيقَةً وِإنما يزولُ عنه معظَم النجاسِة إنما قَالَ هكَذَا
جاٍء نِفي م قَعكَذَا إذَا وِحيِح ولَى الصا عِجسن ودعاُء يالْم هداوع ذَا لَوِلهو اِحبصو خيالش بِل ذَهذَا الْقَوِإلَى هو هس

 اِبيِبيجالِْإس ارِتياخ وهطْلَقًا وِتِه مارقَالَ ِبطَه نم مهِمنِجيِز والْو.   

  

  لُهقَو : ِجسن ِنيالْمو   

.  

 طَاِهر اِفِعيقَالَ الشِلا{ و لَامِه السلَيِلِه عٍة ِلقَوِبِإذِْخر لَوك ، ونع اِط فَأَِمطْهخكَالْم ِنياٍس الْمبِن علُ ِخلْقَِة } بأَص هِلأَنو
ٍة إنما يغسلُ الثَّوب قَولُه علَيِه السلَام ِلعماِر بِن ياِسٍر وقَد رآه يغِسلُ ثَوبه ِمن نخام{ الْآدِمي فَكَانَ طَاِهرا كَالتراِب ، ولَنا 

فَقَرنَ الْمِني ِبالْأَشياِء الَِّتي ِهي نِجسةٌ ِبالِْإجماِع فَكَانَ حكْمه } ِمن خمٍس ِمن الْبوِل والْغاِئِط والدِم والْمِني والْقَيِء 
فَهو حجةٌ لَنا ؛ ِلأَنه أَمره ِبالِْإماطَِة والْأَمر ِللْوجوِب كَذَا ِفي النهايِة وِلأَنه كَحكِْم ما قُِرنَ ِبِه ، وأَما حِديثُ ابِن عباٍس 

  خاِرج يتعلَّق ِبخروِجِه نقْض الطَّهارِة كَالْبوِل ثُم نجاسةُ الْمِني ِعندنا مغلَّظَةٌ 

  لُهلُ : قَوغَس ِجبي كأَ ِفيِه الْفَرزِب أَجلَى الثَّوع فطِْبِه فَِإذَا جر   

 كُهفَر ِكنمنَ لَا يدِل ؛ ِلأَنَّ الْبسإلَّا ِبالْغ رطْهلَا ي مهضعاِيِخ قَالَ بشالْم ِتلَافِن فَِفيِه اخدلَى الْبع فإذَا ج هِب ؛ ِلأَنِبالثَّو دقَي
.  

لِْهدايِة قَالَ مشاِيخنا يطْهر ِبالْفَرِك كَما ِفي الثَّوِب وِإنما يطْهر ِبالْفَرِك إذَا كَانَ وقْت خروِجِه رأْس الذَّكَِر طَاِهرا ِبأَنْ وِفي ا
ا يمِقيلَ إنِل ، وسإلَّا ِبالْغ رطْهِإلَّا فَلَا ياِء وى ِبالْمجنتاسالَ ووِجِه لَا برلَ خذَى قَبا إذَا أَمذِْي أَملَ الْمقَب جرِك إذَا خِبالْفَر رطْه

 ِنيفَذَ الْمن لَوو ، ِقيقر هِك ؛ ِلأَنِبالْفَر رطْهأَِة فَلَا يرالْم ِنيا مِل أَمجالر ِنيِفي م ذَا كُلُّههِل وسإلَّا ِبالْغ رطْهِة يإلَى الِْبطَان
يكْتفَى ِبالْفَرِك هو الصِحيح وعن محمٍد لَا يطْهر إلَّا ِبالْغسِل ؛ ِلأَنه إنما يِصيبه الْبلَلُ والْبلَلُ لَا يطْهر ِبالْفَرِك ، ثُم إذَا أَجزأَ 

   .ِن والصِحيح أَنه يعود نِجسا وِفي الْخجنِدي لَا يعود نِجسا ِفيِه الْفَرك وعاوده الْماُء ِفيِه ِروايتا
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  لُها : قَوِحِهمسِبم ِفياُكْت فيالس آةَ أَوالِْمر تابةُ إذَا أَصاسجالنو   

الْمسِح والْمسح يخفِّف ولَا يطَهر وِلهذَا قَالَ اُكْتِفي ِبمسِحِهما ولَم ِلعدِم تداخِل النجاسِة ِفيِهما وما علَى ظَاِهِرِهما يزولُ ِب
  .يقُلْ طَهرا ِبالْمسِح 

ِعندهما ينجس ماُء الِْبئِْر وِعند وقَالَ محمد الْمسح مطَهر وفَاِئدةُ الِْخلَاِف ِفيما إذَا استنجى ِبالْحجِر ثُم نزلَ الِْبئْر عريانا فَ
 سجنٍد لَا يمحم.  

 ، ا فَكَذَِلكطْبةٌ إنْ كَانَ رِذرا عمهابِإنْ أَصِل وساِن إلَّا ِبالْغرطْهلَا ي مد لٌ أَووا بمهابإذَا أَص كِّنيالسو فيِحيِط السِفي الْمو
ِإنْ كَانَ يو اةً ثُمش حذَب نمع فَّارو الْقَاِسِم الصِئلَ أَبسِل وساِن إلَّا ِبالْغرطْهلَا ي دمحقَالَ ما ، ومهدِعن كا ِبالْحرا طَهاِبس

لنهايِة وِإنما قَالَ اُكْتِفي ِبمسِحِهما ولَم يصرح مسح السكِّني علَى صوِفها أَو ما يذْهب ِبِه أَثَر الدِم قَالَ يطْهر كَذَا ِفي ا
ِبالطَّهارِة ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلك ِخلَافًا بين الْمشاِيِخ إذَا عاودهما الْماُء فَاختار الشيخ أَنَّ النجاسةَ تعود واخِتيار الِْإسِبيجاِبي أَنها لَا 

 ودعت.   

  

  لُها : قَوكَاِنهلَى ملَاةُ عالص تازا جهأَثَر بذَهِس ومِبالش فَّتةً فَجاسجن ضالْأَر تابِإذَا أَصو   

.  

ذَا لَمِلهِزيلُ والْم دوجي لَم ه؛ ِلأَن وزجلَا ت ا اللَّهمهِحمر اِفِعيالشو فَرقَالَ زو لُها قَولَنا وهِمن مميالت زجي  : لَامِه السلَيع }

وقَيد ِبالْأَرِض احِترازا عن الثَّوِب والْحِصِري وغَيِر ذَِلك فَِإنه لَا يطْهر ِبالْجفَاِف ِبالشمِس ويشاِرك } ذَكَاةُ الْأَرِض يبسها 
ِمها كُلُّ ما كَانَ ثَاِبتا ِفيها كَالِْحيطَاِن والْأَشجاِر والْكَلَِأ والْقَصِب ما دام قَاِئما علَيها فَِإنه يطْهر ِبالْجفَاِف الْأَرض ِفي حكْ

 ، وأَما الْحجر فَذَكَر الْخجنِدي أَنه لَا يطْهر فَِإذَا قُِطع الْحِشيش والْخشب والْقَصب وأَصابته نجاسةٌ لَا يطْهر إلَّا ِبالْغسِل
  .ِبالْجفَاِف 

  وقَالَ الصيرِفي إذَا كَانَ أَملَس فَلَا بد ِمن الْغسِل ، وِإنْ كَانَ يشرب النجاسةَ فَهو كَالْأَرِض والْحصا ِبمنِزلَِة الْأَرِض 

  لُهِس فَ: قَومِبالش فَّتج   

 كَذَِلك هكْمِبالظِّلِّ فَح فَّتج لْ لَوٍط ، برِبش سِس لَيمِبالش قِْييدالت  
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  لُها : قَوهأَثَر بذَهو   

لْماُء فَعن أَِبي حِنيفَةَ ِروايتاِن أَحدهما تعود نِجسةً الْأَثَر اللَّونُ والراِئحةُ والطَّعم وِإذَا ثَبت أَنها تطْهر ِبالْجفَاِف وعاودها ا
 قَعذَا الِْخلَاِف إذَا ولَى هعو اِبيِبيجالِْإس ارِتياخ وهةً وِجسن ودعى لَا ترِة الْأُخايوِفي الرو ِسيخرالسو وِريالْقُد ارِتياخ وهو

رت ِمن سجنلَى الثَّاِني لَا يعو سجنِن يلَيالْأَو داِء فَِعنٌء ِفي الْميا شاِبه  

  لُها : قَوهِمن مميالت زجي لَمو   

 وهِديِث وِبالْح تا ثَبى ِبمأَدتآِن فَلَا يالْقُر صا ِبنطُهرش تِعيِد ثَبةَ الصارِلأَنَّ طَه لَامِه السلَيع لُها : { قَوهسبِض يذَكَاةُ الْأَر
   وِلأَنَّ الصلَاةَ تجوز مع يِسِري النجاسِة ولَا يجوز الْوضوُء ِبماٍء ِفيِه يِسري النجاسِة والتيمم قَاِئم مقَام الْوضوِء} 

   . علَى الطَّهارِة فَِإنَّ الْخلَّ طَاِهر ولَيس ِبطَهوٍر فَكَذَا هِذِه الْأَرض طَاِهرةٌ غَير طَهوٍر وِلأَنَّ الطُّهور ِصفَةٌ زاِئدةٌ

  

  لُهاِئِط إلَى آِخِرِه : قَوالْغِم ولَّظَِة كَالدغِة الْماسجالن ِمن هابأَص نمو   

ها نص ولَم يِرد ِبطَهارِتها نص ِعند أَِبي حِنيفَةَ سواٌء اختلَف ِفيها الْفُقَهاُء أَم لَا وِعندهما ما ساغَ الْمغلَّظَةُ ما ورد ِبنجاسِت
لَم يعاِرضه نص } ِفي الروِث إنه ِرجس قَولَه علَيِه السلَام { اِلاجِتهاد ِفي طَهارِتِه فَهو مخفَّف وفَاِئدته ِفي الْأَرواِث فَِإنَّ 

 هكْمح فِفيِه خ ِلفتا اُخملَى وِن أَِبي لَياباِلٍك وم دِعن طَاِهر ه؛ ِلأَن فَّفخم وقَالَا هلَّظًا وغم هدكُونُ ِعنفَي رآخ  

  لُهِم : قَوكَالد   

ما الَِّذي يبقَى ِفي اللَّحِم بعد الذَّكَاِة فَهو طَاِهر وعن أَِبي يوسف أَنه معفُو عنه ِفي الْأَكِْل ، ولَو احمرت يعِني الْمسفُوح أَ
اِلاح ِكنملَا ي هاِن ؛ ِلأَندالْأَباِب وِفي الثِّي هنع فُوعِبم سلَيو ، رالِْقد هِمن مد كَذَِلكِرِه وِفي غَي ِكنميِفي الْأَكِْل و هِمن ازِتر

 ، طَاِهر قالْبِل والْقُماِن والْكَتاِغيِث ورالْب مكَذَا دو ِإنْ كَثُرلَاةَ ، والص عنملَا ي فِبِه الْخ طُِلي ى لَوتح اِل طَاِهرالطِّحالْكَِبِد و
ثُر ؛ ِلأَنه غَير مسفُوٍح ودم السمِك طَاِهر ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد ؛ ِلأَنه أُِبيح أَكْلُه ِبدِمِه ؛ ِلأَنه ِبدِمِه لَا يذَكَّى ، ولَو وِإنْ كَ

هِقيلَ إن قَدفِْحِه ، وس دعإلَّا ب أَكْلُه ا أُِبيحا لَمِجسا كَانَ نِبه دوساُء تمالدِس ومِبالش ضيبي هِقيقَِة ؛ ِلأَنلَى الْحٍم عِبد سلَي 
س وِعند أَِبي يوسف والشاِفِعي نِجس ، وأَما دم الْحلَِم والْأَوزاِغ فَهو نِجس إجماعا ودم الشِهيِد طَاِهر ِفي حق نفِْسِه نِج
ِفي حق غَيِرِه أَي ما دام علَيِه فَهو طَاِهر وِلهذَا لَا يغسلُ عنه فَِإذَا انفَصلَ عنه كَانَ نِجسا حتى إذَا أَصاب ثَوب إنساٍن 

لِّدوتا مهةٌ ؛ ِلأَنِجسِن نِبيلَيالس ةُ ِمناِرجةُ الْخودالدو هسجةٌ ؛نِح طَاِهررالْج ةُ ِمناِرجالْخِة واسجالن ةٌ ِمن   

 طَاِهر وهِم واللَّح ةٌ ِمنلِّدوتا مهِلأَن  
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  لُهلُ : قَووالْباِئطُ والْغو   

ِلاغِْتسالَ فَهو نِجس فَعلَى هذَا الْغاِئطُ والْبولُ قَالَ الْحسن كُلُّ ما خرج ِمن بدِن الِْإنساِن ِمما يوِجب خروجه الْوضوَء وا
 ِج فَِهيةُ الْفَرطُوبا رأَمو ، ِجسُء إذَا كَانَ ِملَْء الْفَِم نكَذَا الْقَيو ِجسن ِديدالصو حالْقَيو مالدو ذْيالْمو يدالْوو ِنيالْمو

أَِبي ح دةٌ ِعنُء طَاِهررا خضلَّظَِة أَيغالْم ِمنِة ، واسجلِّ النحةٌ ِفي ملِّدوتا مهةٌ ؛ ِلأَنِجسا نمهدِعنِن وداِت الْبطُوباِئِر رِنيفَةَ كَس
رخو لُهوبِر وونُء السرخا والُهوأَباِع وبِميِع السُء جرخو لُهوبِء الْكَلِْب ورلَفُوا ِفي ختاخطِّ والْباِج وجُء الدرخو لُهوبُء الْفَأِْر و

دمحقَالَ ما ، وا فَاِحشكَِثري كُني ا لَملَاةَ مالص عنمِنيفَةَ لَا يو حقَالَ أَب اِه ذَِلكبأَشاِزي والْبأَِة ودالْحاِب ورِر كَالْغاِع الطَّيِسب 

هو مغلَّظٌ إذَا كَانَ أَكْثَر ِمن قَدِر الدرهِم منع الصلَاةَ وقَولُ أَِبي يوسف مضطَِرب فَِفي الِْهدايِة هو مع أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ 
ِر فَطَاِهر ِعندنا كَالْحماِم والْعصاِفِري ؛ ِلأَنَّ الْمسِلِمني لَا الِْهندواِني هو مع محمٍد ، وأَما خرُء ما يؤكَلُ لَحمه ِمن الطُّيو

يتجنبونَ ذَِلك ِفي مساِجِدِهم وِفي الْمسِجِد الْحراِم ِمن لَدنْ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم إلَى يوِمنا هذَا ، ولَو كَانَ 
  لَجنبوه الْمساِجد كَساِئِر النجاساِت كَذَا ِفي الْكَرِخي نِجسا 

  لُهِم : قَوهرالد ارِمقْد   

هنزِقيلَ وةُ ، واحثُ الِْمسيح ِم ِمنهرطُ الدسب ربتعِقيلَ الْم اطًا ثُمونَ ِقريرِعش هنزِني الِْمثْقَالَ الَِّذي وعا أَنَّ يمهنيب ِفيقوالتو 
  الْبسطَ ِفي الرِقيِق والْوزنَ ِفي الثَِّخِني 

  لُهقَو : هعلَاةُ مالص تازج   

لَاِة إنْ كَانلَ ِفي الصخد قَدأَقَلَّ ، و تِإنْ كَانا واعمإج هكْرِم يهرالد رقَد تإنْ كَان هكْرلْ يهِفيو ت   

 ِجدياَء والْم ِجدةُ إنْ كَانَ ياعمالْج هفُوتِإنْ كَانَ تلَاةَ ، وقِْبلَ الصتسيو هبِسلَ ثَوغيا وهقْطَعلُ أَنْ يةٌ فَالْأَفْضعقِْت سالْو
الْوقِْت أَو لَا يِجد جماعةً ِفي موِضٍع آخر مضى علَى جماعةً أُخرى ِفي موِضٍع آخر فَكَذَِلك أَيضا ، وِإنْ كَانَ ِفي آِخِر 

   .صلَاِتِه ولَا يقْطَعها 

  

  لُهقَو : همكَلُ لَحؤا يِل موفَّفَةٌ كَبخةٌ ماسجن هابِإنْ أَصو   

كَب صا نِتهارِبطَهو صا نِتهاسجِبن درا وفَّفَةُ مخالْم لَامِه السلَيع لُهِتِه قَواسجِبن درو همكَلُ لَحؤا يِل مالَ { وووا الْأَبِزهنتاس
أَنه { نص وهو وهو عام ِفيما يؤكَلُ لَحمه وِفيما لَا يؤكَلُ واِلاسِتنزاه هو التباعد عن الشيِء ، وورد أَيضا ِفي طَهارِتِه } 

  .} علَيِه السلَام رخص ِللْعرِنيني ِفي شرِب أَبواِل الِْإِبِل وأَلْباِنها 

نَّ النِجس حرام ، قَالَ وقَالَ محمد بولُ ما يؤكَلُ لَحمه طَاِهر ِلحِديِث الْعرِنيني ، ولَو كَانَ نِجسا لَما أَمرهم ِبشرِبِه ؛ ِلأَ
 لَامِه السلَيع } كُملَيع مرا حِفيم ِشفَاَءكُم لْ اللَّهعجي ا } لَميحِفيِه و مِشفَاَءه فرع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا أَنَّ النملَهو
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مرحالْمو موالْي ِمثْلُه دوجي لَمو احباِر مِطراِلاض دِة ِعنتيى أَنَّ أَكْلَ الْمرا أَلَا تِقينفَاِء ِبِه يولُ الشصح ِلمإذَا ع لُهاونت احبي 
 وِل ذَِلكصا ِبحِقينِق ِلِعلِْمِه يمالر دِر سِبقَد  

  لُهقَو :عبلُغْ ربي ا لَمم هعلَاةُ مالص تازِب جالثَّو    

هذَا إنما يستِقيم علَى قَوِلِهما أَما ِعند محمٍد لَا يستِقيم ؛ ِلأَنه طَاِهر ِعنده لَا يمنع جواز الصلَاِة وِإنْ كَانَ الثَّوب مملُوًءا 
لَ ربع جِميِع الثَّوِب أَي ثَوٍب أَصابه وكَذَا الْبدنُ الْمعتبر ِفيِه ربع جِميِعِه ، ِمنه واختِلف ِفي ربِع الثَّوِب علَى قَوِلِهما فَِقي

ِذ أَو الظَّهِر إنْ وقَالَ بعضهم ربع أَدنى ثَوٍب تجوز ِفيِه الصلَاةُ ، وِقيلَ ربع الْموِضِع الَِّذي أَصابه كَالْكُم والدخِريِص والْفَِخ
كَانَ ِفي الْبدنُ وعن أَِبي يوسف أَنه قَالَ ِشبر ِفي ِشبٍر ورِوي عنه ِذراع ِفي ِذراٍع ، وِإنْ أَصابه بولُ الْفَرِس لَم يمنع حتى 

   أَِبي يوسف فَِلأَنه مأْكُولٌ ِعنده ،يفْحش ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف أَما علَى قَوِل 

وأَما أَبو حِنيفَةَ فَقَالَ لَم أُحرم لَحمه ِلنجاسِتِه بلْ إبقَاٍء ِلظَهِرِه تحاِميا عن تقِْليِل الْخيِل ؛ ِلأَنَّ ِفي تقِْليِلها قَطْع مادِة الِْجهاِد 
اللَّح ِلِه فَكَانَ طَاِهروب كْمح فِّففَاِق فَخِباِلات طَاِهر هرؤى إنَّ ستِم ح.  

 وِه أَوكْرِر الْمؤالس ِمن بالثَّو ابِإنْ أَصأْكُوِل ، وِلِه ِفي الْملَى أَصع شِإنْ فَحو ، عنملَا ي طَاِهر وه دمحقَالَ مو
 ، عنمكُوِك لَا يشِل الْمغاِب الْبلُع ِمن هابِإنْ أَصِم وهرِر الدلَى قَدع ادإذَا ز عنمِس يجِر النؤالس ِمن ابِإنْ أَصو ، شِإنْ فَحو

لْأَرواِث وقَد اختلَفُوا ِفيها فَِعند أَِبي حِنيفَةَ أَو الِْحماِر لَا ينجسه ؛ ِلأَنه مشكُوك فَلَا ينجس الطَّاِهر ولَم يذْكُر الشيخ حكْم ا
كُلُّها مغلَّظَةٌ سواٌء كَانت روثَ ما يؤكَلُ لَحمه أَو روثَ ما لَا يؤكَلُ لَحمه وِعندهما كُلُّها مخفَّفَةٌ روثُ الْمأْكُوِل وغَيِر 

   .ر روثُ الْمأْكُوِل مخفَّف وروثُ غَيِر الْمأْكُوِل مغلَّظٌ الْمأْكُوِل وِعند زفَ

  

  لُها : قَوِنهيالُ عوا زهتارةٌ فَطَهِئيرم نيا عا كَانَ لَهِن فَميهجلَى وا علُهغَس ِجبِة الَِّتي ياسجالن طِْهريتو   

 هةٌ إلَى أَنارِفيِه إش دلْ لَا بب رطْهاٍت لَا ترلْ ِبثَلَاِث مزت ا لَمهةٌ إلَى أَنارِإشٍة ورِبم الَتز لَوِن وياِل الْعوز دعلُ بسطُ الْغرتشلَا ي
 بعد الزواِل مرتيِن إلْحاقًا لَها ِبغيِر الْمرِئيِة ، وقَالَ ِمن الزواِل وِفي ذَِلك ِخلَاف فَعن أَِبي حفٍْص أَنها إذَا زالَت ِبمرٍة تغسلُ

 ِفيريلُ ثَلَاثًا قَالَ الصسغت نيالْع الَتا زم دعب مهضعقَالَ بو خيالش ارا أَشكَم وه مهضعب : نيالْع الَتإذَا ز هأَن الظَّاِهرو
لَا ولَى الثَّلَاِث وع ِزيدلَا يةُ واِئحولَ الرزى تتلُ حسغةُ ياِئحالر تِقيبو نيالْع الَتِإنْ زو ، ترثَلَاٍث طَه ةُ ِبأَقَلَّ ِمناِئحالر

 زوالُ عيِنها ولَم يقُلْ فَطَهارتها أَنْ تغسلَ حتى تزولَ عينها ، ِقيلَ يضر الْأَثَر الَِّذي يشق إزالَته ، فَِإنْ ِقيلَ ِلم قَالَ فَطَهارتها
 ولَم يحتج ِفي قَوِلِه زوالُ عيِنها فَواِئد لَا تدخلُ تحت قَوِلِه فَطَهارتها أَنْ تغسلَ وذَِلك ِفي طَهارِة الْخف فَِإنه يطْهر ِبالدلِْك

 تارصو ارا النهقَترةُ إذَا أَحاسجالن كَذَِلكِل وسإلَى الْغ اجتحلَا يا وِحِهمسفَى ِبمكْتي فيالسآةُ والِْمر كَذَِلكِل وسإلَى الْغ
 لَا يحتاج إلَى الْغسِل بلْ يكِْفي ِفيِه زوالُ الْعيِن فَِإنْ ِقيلَ يِرد علَيِه رمادا ، وكَذَا الْأَرض إذَا جفَّت ِبالشمِس فَِفي هذَا كُلِِّه
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ِترإلَى اش خيالش ارأَش ِقيلَ قَد رطْهلَا ت ذَِلك عما وهنيع الَتز ا فَقَدهأَثَر بذَهِب والثَّو ِن أَودلَى الْبع فَّتا إذَا جاِط م
  الْمطَهِر ِبقَوِلِه فَطَهارتها فَفُِهم ِمن ذَِلك أَنه لَا بد ِمن مطَهٍر 

  لُهقَو : هالَتإز قشا يا مأَثَِره قَى ِمنبإلَّا أَنْ ي   

   شناِن والْماِءتفِْسري الْمشقَِّة أَنْ يحتاج إلَى شيٍء غَيِر الْماِء كَالصابوِن والْأُ

الْمغِلي ِبالناِر فَلَا يِجب علَيِه ذَِلك فَِإنْ غُِسلَت الْمغلَّظَةُ ِبالْمخفَّفَِة وِهي مرِئيةٌ يزولُ حكْم الْمغلَّظَِة ويبقَى حكْم الْمخفَّفَِة 
  . حكْمها وذَكَر الصيرِفي أَنَّ الْمختار لَا يزولُ

   .وِفي الْفَتاوى إذَا غَسلَ النجاسةَ ِببوِل ما يؤكَلُ لَحمه الصِحيح أَنها لَا تطْهر وِفي شرِحِه ينتِقلُ الْحكْم إلَى الْمخفَّفَِة 

  

  لُهقَو :سغا أَنْ تهتارةٌ فَطَهِئيرم نيا علَه سا لَيمو ترطَه ا قَدهاِسِل أَنالْغ لَى ظَنع ِلبغى يتلَ ح   

ه ِلأَنَّ التكْرار لَا بد ِمنه ِلِلاسِتخراِج ولَا يقْطَع ِبزواِلِه فَاعتِبر غَلَبةُ الظَّن فَِإنْ غَسلَها مرةً وغَلَب علَى ظَنِه أَنها قَد زالَت أَجزأَ
؛ ِلأَنها إذَا لَم تكُن مرِئيةً فَالْمعتبر غَلَبةُ الظَّن ، ولَو أَصاب الثَّوب نجاسةٌ وخِفي مكَانها فَِإنه يغِسلُ جِميع الثَّوِب وكَذَا إذَا 

   .سلَهما جِميعا احِتياطًا أَصاب أَحد الْكُميِن نجاسةٌ ولَا يدِري أَيهما هو غَ

  

  لُهةٌ : قَوناُء سجِتناِلاسو   

  إنما لَم يذْكُره مع سنِن الطَّهارِة ؛ ِلأَنه إزالَةُ نجاسٍة حِقيِقيٍة وساِئر السنِن مشروعةٌ ِلِإزالَِة نجاسٍة حكِْميٍة 

  لُهقَو :ِزئجي هقَامم ا قَاممو رجِفيِه الْح    

يعِني ِمن التراِب وغَيِرِه وهذَا إذَا كَانَ الْخاِرج معتادا أَما إذَا كَانَ الْخاِرج قَيحا أَو دما لَم يجز ِفيِه إلَّا الْماُء ، وِإنْ كَانَ 
جِفيِه الْح ِزئجا ييدو ا أَوذْيا إذَا مِضِعِه أَموم ِمن قُمي لَمو ِجفي اِئطُ لَمإذَا كَانَ الْغ رجِفيِه الْح ِزئجا يمِقيلَ إنا ، وضأَي ر

 الْغاِئطُ عن موِضِعِه ويتجاوز مخرجه قَام أَو جف الْغاِئطُ فَلَا يجِزئُه إلَّا الْماُء ؛ ِلأَنَّ ِبِقياِمِه قَبلَ أَنْ يستنِجي ِبالْحجِر يزولُ
ويتجاوز وِبجفَاِفِه لَا يِزيلُه الْحجر والْمستحاضةُ لَا يِجب علَيها اِلاسِتنجاُء ِلوقِْت كُلِّ صلَاٍة إذَا لَم يكُن غَاِئطٌ ولَا بولٌ ؛ 

ارِتبقَطَ اعس قَد هاِت ِلأَناِقعا كَذَا ِفي الْوِمهِة داسجن .   

  

  لُهقَو : هِقينى يتح هحسمي   

ِم الصقَدم ِل ِمنِر الْأَوجأَ ِبالْحدباٍر فَيجثَلَاثَةُ أَح هعمِر والْقَمِس ومالش نعلَِة والِْقب نِرفًا عحنم ِلسجأَنْ ي هتورى صنمِة الْيفْح
ويِديره حتى يرِجع إلَى الْموِضِع الَِّذي بدأَ ِمنه ، ثُم ِبالثَّاِني ِمن مقَدِم الْيسرى ويِديره كَذَِلك ثُم يِمر الثَّاِلثَ علَى 
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  .اِني ويِدير ِبالثَّاِلِث الصفْحتيِن وقَالَ بعضهم يقِْبلُ ِبالْأَوِل ويدِبر ِبالثَّ

وقَالَ أَبو جعفٍَر إنْ كَانَ ِفي الشتاِء أَقْبلَ ِبالْأَوِل وأَدبر ِبالثَّاِني وأَدار الثَّاِلثَ ، وِإنْ كَانَ ِفي الصيِف أَدبر ِبالْأَوِل وأَقْبلَ 
يصالثَّاِلثَ ؛ ِلأَنَّ خ ارأَداِن ِبالثَّاِني وتِفعتراِء متِفي الشاِن وتلِّيدتِف ميِه ِفي الصيت.  

وقَالَ السرخِسي لَا كَيِفيةَ لَه والْقَصد الِْإنقَاُء والْمرأَةُ تفْعلُ كَما يفْعلُ الرجلُ ِفي الشتاِء ِفي كُلِّ الْأَوقَاِت ويستحب أَنْ 
   .الْأَحجار الطَّاِهرةُ عن يِميِنِه ويضع ما استنجى ِبها عن يساِرِه ويجعلُ وجه الْيسرى إلَى تحت تكُونَ 

  

  لُهونٌ : قَونسم ددِفيِه ع سلَيو   

.  

من استجمر فَلْيوِتر من فَعلَ فَحسن { اثَةُ أَحرٍف ، لَنا قَولُه علَيِه السلَام وقَالَ الشاِفِعي لَا بد ِمن ثَلَاثَِة أَحجاٍر أَو حجٍر لَه ثَلَ
 جرلَا فَلَا ح نمو {.   

  

  لُهلُ : قَواِء أَفْضِبالْم لُهغَسو   

سنةٌ ِفي زماِننا ، وِقيلَ سنةٌ علَى الِْإطْلَاِق وهو الصِحيح وعلَيِه يعِني بعد الِْحجارِة واختِلف ِفيِه فَِقيلَ مستحب ، وِقيلَ 
  .الْفَتوى 

سِقيلَ مفَِضيلَةٌ ، وو باِء أَدالْم اعبِإتةٌ ونِر سجاِء فَِبالْحِبالْمِر وجاِن ِبالْحعواُء نجِتنلَاِم اِلاسالِْإس خيقَالَ شو ه؛ ِلأَن بحت
رِوي عن الصحابِة أَنهم كَانوا يستنجونَ ِبالْماِء مرةً ويتركُونه أُخرى وهذَا حد الْفَِضيلَِة والْأَدِب وقَالَ بعض الْمشاِيِخ إنما 

اِن الْأَوما ِفي الزبحتساِء مالْم اعبكَانَ إت نِئلَ عس هأَن ِريصِن الْبسالْح نع ِويا را ِلمضةٌ أَينس وا فَهاِننما ِفي زِل أَم
بوا يكَان مهفَقَالَ إن كُوهرِة تابحالص ِمن ارالِْخيةٌ ونكُونُ سي فكَي ةٌ ِقيلَ لَهناِء فَقَالَ ساِء ِبالْمجِتناِلاس متأَنا ورعونَ برع

تثِْلطُونَ ثَلْطًا فَكَانَ ِفي زماِننا سنةً كَاِلاسِتنجاِء ِبالْحجِر ِفي زماِنِهم كَذَا ِفي النهايِة تثِْلطُونَ ِبكَسِر اللَّاِم ثَلْطًا ِبسكُوِن اللَّاِم 
 ذَهاب الراِئحِة ِقيلَ نعم ، وقَالَ بعضهم لَا بلْ يستعملُ حتى يغِلب علَى ظَنِه أَنه قَد وهو إخراج الْغاِئِط رِقيقًا وهلْ يشترطُ

 رطَه.   

  

  لُهاُء : قَوِفيِه إلَّا الْم زجي ا لَمهجرخةُ ماسجالن تزاوجفَِإنْ ت   

ماِئع وذَِلك لَا يستِقيم إلَّا علَى قَوِلِهما أَما ِعند محمٍد فَلَا يجِزئُه إلَّا الْماُء ثُم إنْ كَانَ الْمتجاِوز أَكْثَر وِفي بعِض النسِخ إلَّا الْ
 يِجب ِبالْماِء ويجِزئُه الْحجر وِعند محمٍد لَا ِمن قَدِر الدرهِم وجب إزالَته ِبالْماِء إجماعا ، وِإنْ كَانَ أَقَلَّ فَِعندهما لَا

 رجالْح ِزئُهجي.  
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 مإذَا ض لَِكنأَقَلَّ و تِإنْ كَانا ، وهالَتإز ِجبِم يهرِر الدقَد ِمن أَكْثَر ِهيا وهجرخةُ ماسجالن تزاوجى إذَا تاوِفي الْفَتو
عا ممهدِعن مضِم لَا يهرِر الدقَد ِمن أَكْثَر ِصرياِء يجِتنِضِع اِلاسوم .  

ى وقَالَ محمد يضم فَعلَى هذَا إذَا لَم يستنِج ِبحجٍر ولَا غَيِرِه وكَانت لَم تتجاوز مخرجها جازت صلَاته إذَا لَم تكُن علَ
 ِنِه أَكْثَردلَى ب؛ ِلأَنَّ ع هلَاتص وزجِج لَا تنتسي إنْ لَم رِم لَا غَيهرالد رةٌ قَداسجِنِه ندلَى بِإنْ كَانَ عاِع ، ومةٌ ِبالِْإجاسجِنِه ندب

تاٌء اسوس هلَاتص تازى ججنتِإنْ اسِم ، وهرِر الدقَد ِنِه ِمندلَى با عم حسم لَِكنِج ونتسي لَم لَواِء ، وِبالْم ِر أَوجى ِبالْحجن
اوجلُ إذَا توا الْبأَماِئِط ، والْغ كْمذَا حِة هارا ِبالِْحجهالَتإز وزجِن لَا تدلَى الْبةَ عاسج؛ ِلأَنَّ الن زجي ِة لَمارأِْس ِبالِْحجر نع ز

الِْإحِليِل أَكْثَر ِمن قَدِر الدرهِم فَالظَّاِهر أَنه يجِزئ ِفيِه الْحجر ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعند محمٍد لَا يجِزئُه الْحجر إلَّا إذَا كَانَ أَقَلَّ 
   .ِمن قَدِر الدرهِم 

  

  لُهِج: قَونتسلَا يِميِنِه ولَا ِبياٍم ولَا ِبطَعِجيٍع ولَا ِبرٍث وولَا ِبرظٍْم وي ِبع   

يكْره اِلاسِتنجاُء ِبثَلَاثَةَ عشر شيئًا ِبالْعظِْم والروِث والرِجيِع والطَّعاِم والْفَحِم والزجاِج والْورِق والْخزِف والْقَصِب والشعِر 
لْقُطِْن والِْخرقَِة وعلَِف الْحيواِن ِمثْلُ الْحِشيِش وغَيِرِه فَِإنْ استنجى ِبها أَجزأَه مع الْكَراهِة ِلحصوِل الْمقْصوِد أَما الْعظْم وا

 لَامِه السلَيِلِه عثُ فَِلقَووالرو }ٍث فَقَدور ظٍْم أَوى ِبعجنتاس نم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحةُ مِذم هِمن ِرئَتب  { ظْمِلأَنَّ الْعو
زاد أَتاِني وفْد ِجن نِصيِبني وهم ِنعم الِْجن فَسأَلُوِني ال{ زاد الِْجن والروثَ علَف دوابِهم ويروى أَنه علَيِه السلَام قَالَ 

 موي همِه لَحلَيوا عدجا إلَّا وظْمونَ عِجدلَا ي مهقَالَ إنا وامِه طَعلَيوا عدجثٍَة إلَّا وولَا ِبرظٍْم ووا ِبعرمأَنْ لَا ي ملَه اللَّه توعفَد
رو أُِكلَت موا يهبا حِفيهثَةً إلَّا وولَا را أُِكلَ ونلَيا عهقَذِّرٍة فَقَالُوا يرعبثٍَة وورظٍْم وِبكُلِّ ع مهعتفَم اعتالْم أَلُوهس مهأَن ِوي

 اِء ِبذَِلكجِتناِلاس نع لَامِه السلَيى عهفَن اسالن {ِقيلَ وِة ، وابالِْكت قرو هفَِقيلَ إن قرا الْوأَمكَانَ ، و ذَِلك أَيِر وجالش قر
 هفَِإن ِجيعا الرأَمِة ، ودقْعِبالْم رضي هِم فَِإنالْفَحاِج وجالزِف وزا ِبالْخأَمةٌ ، وانِإهو افرإس واِم فَها ِبالطَّعأَمو ، وهكْرم وفَه

اِبسةُ الْيِذرالْع وهو ِجسن ، هنى عهن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِمِني فَِلأَنَّ النا ِبالْيأَمى ِبِه وجنتاس الَِّذي قَد رجِقيلَ الْحةُ ، و
لَمأَع اَللَّهو وِرثُ الْفَقْرا تهاِء فَِقيلَ إنيِذِه الْأَشاِقي ها بأَمو   
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   الصالة  كتاب 

الَى الصعت اُء قَالَ اللَّهعالد ِة ِهيلَاةُ ِفي اللُّغ } : ِهملَيلِّ عصو { ملَه عاُد أَي } ملَه كَنك سلَاتاَءك } إنَّ صعإنَّ د أَي
ِفي الشو مهتبوالَى قَِبلَ تعت ِفي أَنَّ اللَّه مةٌ لَهأِْنينطُم مك لَهفَارِتغاسا وضعا بهضعلُو بتٍة ياِيرغتاٍل مأَقْواٍل وأَفْع نةٌ عارِع ِعبر

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   أَولُ وقِْت الْفَجِر إذَا طَلَع الْفَجر الثَّاِني  

لَا ِفي آِخِرِه وِلِه وِفي أَو لَفتخي لَم قْتو هِر ؛ ِلأَنأَ ِبالْفَجدب الظَّلَام رفْجي ه؛ ِلأَن رالْفَج يمس  

  لُهِفي الْأُفُِق : قَو ِرضتعالْم اضيالْب وهو   

و الْأُفُقو الْكَاِذب رى الْفَجمسيو طُولًا ودبلُ يالْأَو رالْفَج وهِطيِل وتسالْم نا عازِترِرِض احتعِبالْم دقَي ِهيالْآفَاِق و اِحد
  أَطْراف السماِء 

  لُهقَو : سمالش طْلُعت ا لَما مقِْتهو آِخرو   

   .أَي قَبلَ طُلُوِعها 

  

  لُهقَو : سمالش الَتِر إذَا زقِْت الظُّهلُ وأَوو   

يمسِحطَاِط واِء إلَى اِلانِتواِلاس ِمن الَتز قِْتِه أَيِل وِفي أَو لَا ِخلَافلَاِم وِفي الِْإس رقٍْت ظَهلُ وأَو ها ؛ ِلأَنرظُه   

  لُهاِل : قَووى ِفيِء الزِه ِسوٍء ِمثْلَييِظلُّ كُلِّ ش ارِنيفَةَ إذَا صأَِبي ح دا ِعنقِْتهو آِخرو   

ِللظِّلِّ ب مِة اسُء ِفي اللُّغلَ الْفَيا قَبقَالُ ِلملَا يو عجر ِرِق أَيشِة الْمِرِب إلَى ِجهغِة الْمِجه فَاَء ِمن هئًا ؛ ِلأَنفَي يماِل سوالز دع
  الزواِل فَيٌء وِإنما يقَالُ لَه ِظلٌّ لَا غَير وقَد يسمى ما بعد الزواِل ِظلا 

  لُهقَو :و ٍء ِمثْلَهيِظلُّ كُلِّ ش ارإذَا ص دمحمو فوسو يقَالَ أَب   

وِهي ِروايةٌ عن أَِبي حِنيفَةَ واِلاحِتياطُ أَنْ لَا يؤخر الظُّهر إلَى الِْمثِْل وأَنْ لَا يصلِّي الْعصر حتى يبلُغَ الِْمثْلَيِن ِليكُونَ مؤديا 
   .هما ِفي وقِْتِهما ِبالِْإجماِع كَذَا قَالَ شيخ الِْإسلَاِم لَ
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  لُهِن : قَولَيلَى الْقَوِر عالظُّه قْتو جرِر إذَا خصقِْت الْعلُ وأَوو   

   بعد الِْمثِْل أَي علَى اخِتلَاِف الْقَولَيِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ بعد الِْمثْلَيِن وِعندهما

  لُهقَو : سمالش برغت ا لَما مقِْتهو آِخرو   

 ريغتت ا لَمم ِريقَالَ الثَّوو.   

  

  لُهقَو : سمالش تبِرِب إذَا غَرغقِْت الْملُ وأَوو   

  وهذَا لَا ِخلَاف ِفيِه 

  لُهقَو :ا لَما مقِْتهو آِخرو فَقالش ِغبي    

  .واختلَفُوا ِفي الشفَِق كَما ِفي 

  

  لُهِة : قَورمالْح دعالَِّذي ِفي الْأُفُِق ب اضيالْب وهو   

الْبِرقَّةُ الْقَلِْب و ِهيفَقَةُ والش هِمنقَِّة والر نةٌ عارِعب فَقِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الشأَِبي ح دكٍْر ِعنأَِبي ب بذْهم وهِة ورمالْح ِمن قأَر اضي
الصديِق رِضي اللَّه عنه واخِتيار الْمبرِد ِمن أَهِل اللُّغِة وِلأَنه أَحوطُ ِمن الْحمرِة ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفي الصلَاِة أَنْ لَا يثْبت ِمنها 

  .يِقٍني شيٌء إلَّا ِب

  

  لُهةُ : قَورمالْح وه دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

 اِربوِلأَنَّ الْغِة وِل اللُّغأَه ِليِل ِمنالْخو ِعيمالْأَص ارِتياخ وهِنيفَةَ وأَِبي ح نةٌ عايِرو ِهيو ههجو اللَّه مكَر ِليع بذْهم وهو
لَاثَةٌ الشمس والشفَقَاِن وكَذَا الطَّواِلع ثَلَاثَةٌ أَيضا الْفَجراِن والشمس ثُم الْمتعلِّق ِبالطَّواِلِع ِمن دخوِل الْوقِْت وخروِجِه هو ثَ

ِت وخروجه ِبأَوسِطها وِهي الْحمرةُ ، فَقَولُهما أَوسع ِللناِس أَوسطُ الطَّواِلِع فَكَذَا الْغواِرب يِجب أَنْ يتعلَّق دخولُ الْوقْ
   .وقَولُه أَحوطُ 

  

  لُهِن : قَولَيلَى الْقَوع فَقالش اِء إذَا غَابقِْت الِْعشلُ وأَوو   

اضيالْب إذَا غَاب هدِن ِعنلَيِتلَاِف الْقَولَى اخع ةُ أَيرمالْح تا إذَا غَابمهدِعنو   
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  لُهالثَّاِني : قَو رالْفَج طْلُعي ا لَما مقِْتهو آِخرو   

يعِني الْعصر } اِر وأَِقم الصلَاةَ طَرفَي النه{ : وقَد ذَكَر اللَّه تعالَى أَوقَاِت الصلَواِت كُلَّها ِفي الْقُرآِن مجملَةً فَقَالَ تعالَى 
 رالْفَجِل { واللَّي لَفًا ِمنزو { الَىعقَالَ تاَء والِْعشو ِربغِني الْمعي } ِسملُوِك الشلَاةَ ِلدالص أَِقم { رالظُّه وها واِلهوز أَي

 رِضٍع آخوقَالَ ِفي مونَ { وسمت انَ اللَِّه ِحنيحبونَ فَسِبحصت ِحنيو { لُّوا ِللَِّهفَص أَي } َونسمت ِحني { ِربغِني الْمعي
{ يعِني الظُّهر وقَوله تعالَى } وِحني تظِْهرونَ { يعِني الْعصر } وعِشيا { يعِني الْفَجر } وِحني تصِبحونَ { والِْعشاَء 

بِد رمِبح حبسِس وملَ طُلُوِع الشك قَب { رِني الْفَجعي } وِبرلَ الْغقَبو { رصِني الْععي } هحبِل فَساللَّي ِمنِني } وعي
بسِظيِم وي الْعبانَ رحبِبيِح سسالت ا ِمنا ِفيها ِلمِبيحسلَاةُ تالص تيمساَء والِْعشو ِربغالْم مك اللَّهانحبلَى سي الْأَعبانَ رح

يعِني ركْعتي الْمغِرِب ، وِقيلَ } وأَدبار السجوِد { يعِني ركْعتي الْفَجِر ، وقَولُه } وِإدبار النجوِم { وِبحمِدك وقَوله تعالَى 
 رالِْوت.   

  

  لُهقِْت ا: قَولُ وأَوو رالْفَج طْلُعي ا لَما مقِْتهو آِخراِء والِْعش دعِر بلِْوت   

  .هذَا ِعندهما 

ِعند التذَكُِّر وقَالَ أَبو حِنيفَةَ وقْته وقْت الِْعشاِء يعِني إذَا غَاب الشفَق إلَّا أَنَّ ِفعلَه مرتب علَى ِفعِل الِْعشاِء فَلَا يقَدم علَيها 
واِلاخِتلَاف ِفي وقِْتها فَرع اِلاخِتلَاِف ِفي ِصفَِتها فَِعنده الِْوتر واِجب فَِإذَا كَانَ واِجبا صار مع الِْعشاِء كَصلَاِة الْوقِْت والْفَائِتِة 

ِرعةً شنِإذَا كَانَ سةٌ وكَّدؤةٌ منا سمهدِعنا واِسيوٍء نضِر وياَء ِبغلَّى الِْعشةُ الِْخلَاِف إذَا صفَاِئداِء والِْعش يتكْعاِء كَرالِْعش دعب 
ِفيِه الِْعشاَء نِجس فَِإنه وصلَّى الِْوتر ِبوضوٍء ثُم تذَكَّر أَو صلَّى الِْعشاَء ِفي ثَوٍب والِْوتر ِفي ثَوٍب آخر فَتبين أَنَّ الَِّذي صلَّى 

يِعيد الِْعشاَء دونَ الِْوتِر ِعنده ؛ ِلأَنَّ ِمن أَصِلِه أَنهما صلَاتاِن واِجبتاِن جمعهما وقْت واِحد كَالْمغِرِب والِْعشاِء ِبمزدِلفَةَ 
لْفَاِئتةَ علَى غَيِر وضوٍء ناِسيا ثُم الْوقِْتيةَ ِبوضوٍء فَِإنه يِعيد الْفَاِئتةَ ولَا يِعيد الْوقِْتيةَ كَذَِلك وكَالْفَاِئتِة مع الْوقِْتيِة إذَا صلَّى ا

؛ ِلأَنه يفْعلُ بعد الِْعشاِء علَى طَِريِق التبِع فَلَا يثْبت الِْوتر مع الِْعشاِء وِعندهما يِعيد الِْعشاَء والِْوتر ؛ ِلأَنَّ ِمن أَصِلِهما أَنه سنةٌ 
  .حكْمه قَبلَ الِْعشاِء فَِإذَا أَعاد الِْعشاَء أَعاد ما هو تبع لَها كَالركْعتيِن بعد الِْعشاِء 

عتاِء ملَ الِْعشقَب رتأَو ِة لَوايهِفي النو امن وٍء ثُمضِر ولَى غَياَء علَّى الِْعشص اِء أَوا ِللِْعشاِسين رتِإنْ أَوا ِبلَا ِخلَاٍف ، وهادا أَعدم
أَنها سنةٌ ِمن سنِن الِْعشاِء كَركْعتيها ، وقَام وتوضأَ وأَوتر ثُم تذَكَّر فَِعنده لَا يِعيد الِْوتر وِعندهما يِعيدها ِفي الْحالَتيِن ؛ ِل

ادأَعا وهادا أَعهدحاِء وِفي الِْعش ادفَس لَه نيبت ا ثُمهيتكْعراَء ولَّى الِْعشص لَوو   

   .الركْعتيِن إجماعا ؛ ِلأَنها تبنى علَيها 
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  لُهقَو :تسيِر وِبالْفَج فَارالِْإس بح   

الَِّذي تقَدم ِمن الْأَوقَاِت هو أَوقَات الْجواِز والْآنَ شرع ِفي أَوقَاِت اِلاسِتحباِب وحد الِْإسفَاِر أَنْ يدخلَ مغلِّسا ويطَولُ 
  .الِْقراَءةَ ويخِتم ِبالِْإسفَاِر 

لْوقَالَ الْحو لِّيصأَنْ ي وِقيلَ هِف الثَّاِني ، وصِفي الن لِّيصفَاِر أَنْ يالِْإس دِقيلَ حو ، الظَّاِهر وهِبِه و ِتمخيفَاِر وأُ ِبالِْإسدبي اِني
ساد ِفي طَهارِتِه أَمكَنه الْوضوُء والِْإعادةُ قَبلَ طُلُوِع الشمِس ِفي وقٍْت لَو صلَّى ِبِقراَءٍة مسنونٍة مرتلٍَة فَِإذَا فَرغَ لَو ظَهر لَه فَ

 اجِلفَِة ِللْحدزِر ِبالْمحالن موا إلَّا يِة كُلِّهِمنِر ِفي الْأَزضالْحفَِر وِفي الس ذَا كُلُّههو.   

  

  لُهقَو :ِر ِفي الصِبالظُّه ادرالِْإبِف وي   

وحده أَنْ يصلِّيها قَبلَ الِْمثِْل وِإنما يستحب الِْإبراد ِبثَلَاِث شراِئطَ أَحدهما أَنْ يصلِّي الصلَاةَ ِبجماعٍة ِفي مسِجِد جماعٍة 
الثَّاِلثُ أَنْ يِة ، واركُونَ ِفي الِْبلَاِد الْحالثَّاِني أَنْ يو رِة الْحِفي ِشد كُونَ ذَِلك.  

  وقَالَ الشاِفِعي إنْ صلَّى ِفي بيِتِه قَدمها 

  لُهاِء : قَوتا ِفي الشهقِْدميتو   

   .ِلأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم هكَذَا فَعلَ 

  

  لُهقَو :ت ا لَمِر مصالْع أِْخريتو سمالش ريغت   

 صالْقُر ريغتأَنْ ي وِقيلَ هلَى الِْحيطَاِن ، وع اععالش ريغتأَنْ ي وه مهضعِر قَالَ بيغلَفُوا ِفي التتاخا وِة كُلِّهِمنذَا ِفي الْأَزه
الص وهو نيِفيِه الْأَع ارحاٍل لَا تِبح ِصرييِة واهالْكَر عم ازِمِه جوي رصوِه عكْرقِْت الْملَّى ِفي الْوفَِإنْ ص ِحيح.   

  

  لُهِرِب : قَوغِجيلُ الْمعتو   

 وبرالْغ قَّنيتى يتح أِْخريالت بحتسي هِم فَِإنيِم الْغوا إلَّا ِفي يِة كُلِّهِمنِني ِفي الْأَزعي اِلِب الظَّنِبغ.   

  

  لُهِل : قَولَ ثُلُِث اللَّيا قَباِء إلَى مالِْعش أِْخريتو   

ِلأَجِل والتأِْخري إلَى ِنصِف اللَّيِل مباح وِإلَى ما بعد النصِف مكْروه وهذَا كُلُّه ِفي الشتاِء أَما ِفي الصيِف فَيستحب تعِجيلُها 
   .ِقصِر اللَّيِل 
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  لُهِل : قَوا إلَى آِخِر اللَّيهرخؤِل أَنْ يلَاةَ اللَّيص أْلَفي نِر ِلمِفي الِْوت بحتسيو   

 لَامِه السلَيِلِه علَاةَ ا{ ِلقَوفَِإنَّ ص هآِخر وِترِل فَلْياللَّي آِخر قُومأَنْ ي طَِمع نةٌ مورضحِل مللَّي {  

  لُهقَو : إلَخ ِثقي فَِإنْ لَم   

وهو محمولٌ علَى أَنه كَانَ لَا يِثق ِمن نفِْسِه ِباِلانِتباِه ، } أَوصاِني خِليِلي أَنْ لَا أَنام حتى أُوِتر { ِلما روى أَبو هريرةَ قَالَ 
ةُ راِئشع قَالَتا وهنع اللَّه ى { ِضيهتانو هآِخرو طَهسأَوو لَهأَو رتأَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر رتأَو ِل قَدكُلِّ اللَّي ِمن

يٍم فَالْمستحب ِفي الْفَجِر والظُّهِر والْمغِرِب التأِْخري وِإذَا كَانَ يوم غَ} واستمر ِوتره إلَى السحِر وقُِبض وهو يوِتر ِبسحٍر 
وِفي الْعصِر والِْعشاِء التعِجيلُ ِلما ِفي الِْعشاِء ِمن تقِْليِل الْجماعِة ِلأَجِل الظَّلَاِم وِلما ِفي تأِْخِري الْعصِر من توهِم الْوقُوِع ِفي 

   . الْمكْرِه وضاِبطُه أَنك تقَاِبلُ الْعين ِبالْعيِن فَتقَاِبلُ التعِجيلَ ِبالْعصِر والِْعشاِء وتؤخر الْباِقي واَللَّه أَعلَم الْوقِْت

  

   باب الْأَذَاِن  

 نةٌ عارِع ِعبرِفي الشو لَامالِْإع وِة ها الْأَذَانُ ِفي اللُّغلَمع ِعلَتٍة جوصصخٍة ِبأَلْفَاٍظ موصصخقَاٍت موٍص ِفي أَوصخلَاٍم مإع
 الْمعلَِم ِللصلَاِة وِإنما قَدم ِذكْر الْأَوقَاِت علَى الْأَذَاِن ؛ ِلأَنها أَسباب والسبب مقَدم علَى الِْإعلَاِم إذْ الِْإعلَام إخبار عن وجوِد

 اموالْع قِفي ح لَامالْأَذَانُ إعاُء ولَمالْع مهو اصوالْخ ققَاِت ِفي حالْأَو ِلأَنَّ أَثَرِر ِبِه وبخوِد الْمجاِبقَِة وس اِر ِمنبِللْأَخ دِبِه فَلَا ب
ِة مادِلِزي أَو املَى الْعع مقَدم اصالْخو ِديالْكُر اماِء قَالَ الِْإملَمِة الْعبتر : ههبنتي قِْت فَِإذَا لَمِبالْو هبنتِلِم أَنْ يسِللْم ِقيقح

 اللَّه هِحمالْأَذَانُ ، قَالَ ر ههبنقِْت فَلْيِبالْو  

 ِة دعمالْجِس وماِت الْخلَوةٌ ِللصنا الْأَذَانُ ساها ِسوونَ م   

إذَا نوِدي { وقَوله تعالَى } وِإذَا ناديتم إلَى الصلَاِة { الْأَصلُ ِفي ثُبوِت الْأَذَاِن الِْكتاب والسنةُ أَما الِْكتاب ، فَقَولُه تعالَى 
يٍد الْأَنصاِري وهو معروف وهلْ الْأَذَانُ أَفْضلُ أَم الِْإمامةُ قَالَ بعضهم هو ، وأَما السنةُ فَحِديثُ عبِد اللَِّه بِن ز} ِللصلَاِة 

 لَامِه السلَيِلِه عِة ِلقَوامالِْإم لُ ِمناُء : { أَفْضنونَ أُمذِّنؤالْماُء ونمةُ ضغَ} الْأَِئمةَ والْأَِئم اللَّه دشفَأَر الْأَِمنيو ، ذِِّننيؤِللْم فَر
 لَامِه السلَيع هِلأَنِمِني والض الًا ِمنح نسِة { أَحِفرغِبالْم ذِِّننيؤا ِللْمعدِد وشِة ِبالرا ِللْأَِئمعِد } دشالر لُ ِمنانُ أَفْضفْرالْغو

 الْمواِقيِت فَلَا يؤذِّنونَ قَبلَ دخوِل الْوقِْت ، وِقيلَ ِلأَنهم مشِرفُونَ علَى مواِضع عاِليٍة فَيكُونونَ ومعنى قَوِلِه أُمناُء أَي علَى
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلُ ؛ ِلأَنَّ النةُ أَفْضامالِْإم مهضعقَالَ باِت ورولَى الْعاَء عنوا أُمكُوني لَمةً ووا أَِئمِدِه كَانعب لَفَاَء ِمنالْخو 

ونَ ِمنارتخلَا ي مهو ذِِّننيؤم   

  الْأُموِر إلَّا أَفْضلَها 
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  لُهِس : قَوماِت الْخلَوةٌ ِللصنس   

  أَي سنةٌ مؤكَّدةٌ 

  لُهةُ : قَوعمالْجو   

 لَاِة فَِإنْ ِقيلَ ِهيص نع زيمتِلتِن ويا أَذَانا ِبالذِّكِْر ؛ ِلأَنَّ لَههصا ِبالذِّكِْر ؟ ِقيلَ خهصخا وهدأَفْر ِس فَِلمماِخلَةٌ ِفي الْخد
   يظُن ظَانٌّ أَنها كَالِْعيِد الِْعيديِن ؛ ِلأَنها تشِبه الِْعيديِن ِمن حيثُ اشِتراطُ الِْإماِم والِْمصِر فَربما

  لُها : قَواها ِسوونَ مد   

   .كَالِْوتِر والتراِويِح وصلَاِة الِْجنازِة والِْعيِد والْكُسوِف 

  

  لُهقَو : إلَخ رأَكْب اللَّه رأَكْب قُولَ اللَّهِصفَةُ الْأَذَاِن أَنْ يو   

 اشتغلْتم ِبِه وطَاعته أَوجب فَاشتِغلُوا ِبطَاعِتِه واتركُوا أَعمالَ الدنيا وكَانَ السلَف إذَا سِمعوا الْأَذَانَ تركُوا كُلَّ أَي أَكْبر ِمما
  شيٍء كَانوا ِفيِه 

  لُهقَو : إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهأَش   

وما أُِريد أَنْ { ير مخاِلٍف لَكُم ِفيما دعوتكُم إلَيِه وِمنه قَوله تعالَى حاِكيا عن شعيٍب علَيِه السلَام أَي اعلَموا أَني غَ
 هنع اكُمها أَنإلَى م اِلفَكُمأُخ {  

  لُهولُ اللَِّه : قَوسا ردمحأَنَّ م دهأَش   

 ماس دمحالِْإِبلُ م اَءتج ِلِهمقَو وذٌ ِمنأْخم ثَهعالَِّذي ب اربأَخ اِبعتالَِّذي ي وولُ هسالراِمِد وحِميِع الْمِلج ِرقغتسم أَي ِبيرع
لَيِه عِبين ِليِه ِذكْرالَى يعاللَِّه ت أَنَّ ِذكْر لَماعةً واِبعتتم لًا أَيسالَى رعت قَالَ اللَّه لَامك { ِه السا لَك ِذكْرنفَعرإلَّا } و لَا أُذْكَر أَي

دمي اِريصثَاِبٍت الْأَن نانُ بسِد ، قَالَ حهشالتِة وطْبالْخِة والِْإقَامِفي الْأَذَاِن وِن ويتادهِفي الش ذْكَري وِعي فَهم ذْكَرتو ِبيالن ح
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِمِه إذَا قَالَ ِفي : صاس عم ِبيالن ماس الِْإلَه مضو دهشيو لُوحي ودهشاللَِّه م ِمن ماتِة خوبِه ِللنلَيع أَغَر

ِمِه ِلياس ِمن لَه قشو دهذِّنُ أَشؤِس الْممالْخ دمحذَا مهو ودمحِش مرفَذُو الْع ِجلَّه  

  لُهلَاِة : قَولَى الصع يح   

  أَي هلُموا إلَيها 
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  لُهلَى الْفَلَاِح : قَوع يح   

الْمقَاُء والْباةُ وجالن وه الْفَلَاحو كُماتجنو كُما ِفيِه فَلَاحوا إلَى ملُمه ونَ أَياجالن مونَ هفِْلح.   

  

  لُهِفيِه : قَو ِجيعرلَا تو   

.  

رِلِه ِفي الْما إلَى قَوولُ اللَِّه ِسرسا ردمحأَنَّ م دهِة أَشِة الثَّاِنيرِلِه ِفي الْمقَو دعذِّنُ بؤالْم عجرأَنْ ي وهو عجري اِفِعيقَالَ الشِة و
 هتوا صاِفعر إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهالْأُولَى أَش.   

  

  لُهِن : قَويترِم موالن ِمن ريلَاةُ خالْفَلَاِح الص دعِر بِفي أَذَاِن الْفَج ِزيديو   

 جاَء إلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يؤِذنه ِبالصلَاِة فَِقيلَ لَه إنه ناِئم ِبلَالًا رِضي اللَّه عنه أَذَّنَ ِللْفَجِر ثُم{ ِلما روى أَنَّ 
عذَا اجه نسا أَحم فَقَالَ لَه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن هِمعِم فَسوالن ِمن ريلَاةُ خِر فَقَالَ ِبلَالٌ الصِفي أَذَاِنك ِللْفَج فَِإنْ } لْه

ِقيلَ ينبِغي أَنْ يقَالَ هذَا أَيضا ِفي أَذَاِن الِْعشاِء ؛ ِلأَنَّ النوم موجود ِفيها إذْ السنةُ تأِْخريها إلَى ما قَبلَ ثُلُِث اللَّيِل وِمن الناِس 
نعا ِقيلَ الْملَهقَب امني نا ممِإناِلِب واِء ِفي الْغلَ أَذَاِن الِْعشونَ قَبامنلَا ي اساِء ؛ ِلأَنَّ النِفي الِْعش ومدعِر مى الَِّذي ِفي الْفَج

   . مكْروه ِبِخلَاِف الْفَجِر ينامونَ بعده ِبِخلَاِف الْفَجِر فَِإنَّ النوم ِفيها قَبلَ الْأَذَاِن وِلأَنَّ النوم قَبلَ الِْعشاِء

  

  لُهةُ ِمثْلُ الْأَذَاِن : قَوالِْإقَامو   

 اللَّه هِحمر اِفِعيِل الشقَو نع ِبذَِلك زرتاح  

  لُهِن : قَويترلَاةُ مالص تقَام الْفَلَاِح قَد دعا بِفيه ِزيدي هإلَّا أَن   

اِلكقَالَ مو ِليةَ إلَّا ِباَللَِّه الْعلَا قُولَ ووقُولُ لَا حي هِن فَِإنيلَتعيقُولُ إلَّا ِفي الْحا يذِِّن ِفيمؤةُ الْمعابتم بحتسيةً واِحدةً ورم 
ِه إلَّا ِباَللَِّه ، وِقيلَ معناه لَا حولَ عن معِصيِة اللَِّه إلَّا ِبِعصمِة اللَِّه الْعِظيِم أَي لَا حولَ عن معِصيِة اللَِّه ولَا قُوةَ علَى طَاعِة اللَّ

 وِقيلَ يقُولُ صدقْت ولَا قُوةَ علَى طَاعِة اللَِّه إلَّا ِبعوِن اللَِّه وِفي قَوِلِه الصلَاةُ خير ِمن النوِم ما شاَء اللَّه لَا قُوةَ إلَّا ِباَللَِّه ،
وبررت فَِإنْ كَانَ ِفي ِقراَءِة الْقُرآِن يتاِبع وِفي ِقراَءِة الِْفقِْه لَا يتاِبع ؛ ِلأَنَّ ِفي الْأَوِل لَا يفُوت وقَالَ بعضهم الِْإجابةُ ِبالْقَدِم لَا 

ولَم يمِش إلَى الْمسِجِد لَا يكُونُ مِجيبا ، ولَو كَانَ ِفي الْمسِجِد حيثُ يسمع الْمؤذِّنَ ِباللِّساِن حتى لَو أَجاب ِباللِّساِن 
  .لَيس علَيِه إجابةٌ 
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نياَءِتِه ولَى ِقرِضي عمي هأُ فَِإنقْرِجِد يسِفي الْم وهذِّنَ وؤالْم ِمعس اِئِد لَوِفي الْفَواِل وِفي ح كَلَّمتاِمِع الْأَذَاِن أَنْ لَا يِغي ِلسب
   .الْأَذَاِن والِْإقَامِة ولَا يشتِغلَ ِبشيٍء ِسوى الِْإجابِة 

  

  لُهلُ ِفي الْأَذَاِن : قَوسرتيو   

  ِريٍب ِمن قَوِلِهم علَى ِرسِلك أَي علَى ِرفِْقك وهو أَنْ يفِْصلَ بين كَِلماِت الْأَذَاِن ِمن غَيِر تغن ولَا تطْ

  لُهِة : قَوِفي الِْإقَام ردحيو   

ي الْأَذَاِن الْحدر الْوصلُ والسرعةُ والْجمع بين كُلِّ كَِلمتيِن فَِإنْ ترسلَ ِفيِه أَو حدر ِفيِهما أَو ترسلَ ِفي الِْإقَامِة وحدر ِف
ويكْره التغني ِفي الْأَذَاِن والتطِْريب ويروى أَنَّ رجلًا قَالَ ِلابِن عمر واَللَِّه إني لَأُِحبك ِفي اللَِّه فَقَالَ لَه وِإني واَللَِّه لَأُبِغضك 

ذَاِنك ، ورِوي أَنَّ مؤذِّنا أَذَّنَ فَطَرب ِفي أَذَاِنِه فَقَالَ لَه عمر بن عبِد الْعِزيِز أَذِّنْ ِفي اللَِّه قَالَ وِلم ؟ قَالَ ِلأَنك تتغنى ِفي أَ
   .أَذَانا سمحا وِإلَّا فَاعتِزلْنا 

  

  لُهلَةَ : قَوا الِْقبقِْبلُ ِبِهمتسيو   

ِإنْ تِة ، والِْإقَامِبالْأَذَاِن و لَةَ أَيالِْقب ربدتِإنْ اسو دوجي ذَِلكو لَامالِْإع هِمن ودقْص؛ ِلأَنَّ الْم هكْريو ازالَ جِتقْباِلاس كر  

  لُهالًا : قَوِشما وِميني ههجلَ ووالْفَلَاِح حلَاِة ولَغَ إلَى الصفَِإذَا ب   

 والْفَلَاح ِفي الشماِل وهلْ يحولُ قَدميِه قَالَ الْكَرِخي لَا إلَّا إذَا كَانَ علَى منارٍة فَأَراد أَنْ يخِرج يعِني الصلَاةَ ِفي الْيِمِني
معنى ِبالتحِويِل إعلَام الناِس وهم ِفي الْأَربِع رأْسه ِمن نواِحيها لَا بأْس أَنْ يحولَ قَدميِه ِفيها إلَّا أَنه لَا يستدِبر الِْقبلَةَ والْ

الِْجهاِت فَكَانَ ينبِغي أَنْ يحولَ قُدامه ووراَءه لَِكن ترك التحِويلَ إلَى وراِئِه ِلما ِفيِه ِمن اسِتدباِر الِْقبلَِة وِمن قُداِمِه قَد حصلَ 
م ِبالتكِْبِري والشهادتيِن وهلْ يحولُ ِفي الِْإقَامِة ِقيلَ لَا ؛ ِلأَنها إعلَام ِللْحاِضِرين ِبِخلَاِف الْأَذَاِن فَِإنه إعلَام ِللْغاِئِبني ، الِْإعلَا

بذِّنُ أُصؤلُ الْمعجيا وِسعتم ِضعولُ إذَا كَانَ الْموحِقيلَ يوِل وسر يدي نيب لَهِة ؛ ِلأَنَّ ِبلَالًا فَعالِْإقَامِه ِفي الْأَذَاِن ويِه ِفي أُذُنيع
عم أَهزا أَجا فَِإنْ أَذَّنَ قَاِعدذِّنُ قَاِئمؤيو رضلَا ي كَهرِه فَِإنْ تإلَي ظُرني وهو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِني إذَا كَانَ اللَِّه صعِة ياهالْكَر 

ِلجماعٍة أَما إذَا أَذَّنَ ِلنفِْسِه قَاِعدا فَلَا بأْس ِبِه ؛ ِلأَنه لَيس الْمقْصود ِبِه هنا الِْإعلَام وِإنما الْمقْصود ِبِه سنةُ الصلَاِة فَلَو أَذَّنَ 
أْسا فَلَا باِكبر اِفرسِر الْميئًا ِبغيش هطَوفَأَع هتاجح مالْقَو فرلَى الْأَذَاِن فَِإنْ عِة عرالْأُج ذِِّن طَلَبؤِللْم هكْريِة وِزلُ ِللِْإقَامنيو 

لَيو مأَهزا ِبأَذَاِنِه أَجلَّوذِّنُ فَاِسقًا فَِإنْ صؤكُون الْمأَنْ ي هكْريو ازِن الْأَذَاِن طَلٍَب جنس ةٌ ؛ ِلأَنَّ ِمنلَا إقَاماِء أَذَانٌ وسلَى النع س
   رفْع الصوِت وِهي منِهيةٌ
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 لَا يعاد أَذَانه فَِإنْ أُِعيد فَهو عن ذَِلك ويعاد أَذَانُ أَربعٍة الْمجنوِن والْجنِب والسكْراِن والْمرأَِة ، ولَو ارتد الْمؤذِّنُ بعد الْأَذَاِن
 حالْأَصو رالْأَظْه وهو ِصحلَا ي هإلَى أَن ِخيِحِه ِللْكَررِفي ش ارأَشأَذَانٌ و هأَن ِلمِة إذَا عالْأَذَانُ ِبالْفَاِرِسي ِصحيلُ ، وأَفْض.   

  

  لُهقَو :ذِّنُ ِللْفَاِئتؤيو ِقيميِة و   

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نام هو وأَصحابه ِبالْواِدي إلَى أَنْ أَيقَظَهم حر الشمِس فَلَما انتبه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم { ِلأَنَّ 
هنع اللَّه ِضيِبلَالًا ر رأَم وا ثُمقَالَ قُوم رلَّى الْفَجفَص فَأَقَام هرأَمِر والْفَج يتكْعلَّى رفَأَذَّنَ فَص  {  

  لُهقَو :لَى الِْإقَامع رصاَء اقْتِإنْ شو أَقَاماَء أَذَّنَ وِة إنْ شا ِفي الثَّاِنيريخكَانَ مو أَقَامأَذَّنَ ِللْأُولَى و اتلَوص هتِة فَِإنْ فَات   

ِلأَنَّ الْأَذَانَ ِلاسِتحضاِر الْغاِئِبني والرفْقَةُ حاِضرونَ والِْإقَامةُ ِلِإعلَاِم افِْتتاِح الصلَاِة وهم إلَيِه محتاجونَ وهذَا إذَا قَضاها ِفي 
   .ذَا ِفي الْمستصفَى مجِلٍس واِحٍد أَما إذَا قَضاها ِفي مجاِلس يشترطُ ِكلَاهما كَ

  

  لُهوٍء : قَوضلَى وع ِقيميذِّنَ وؤِغي أَنْ يبنيو   

 كُهرت هرضلَاٍة فَلَا يِبص سلَيو ِذكْر ه؛ ِلأَن ِحيحالص وهو هكْروَء ِفي الْأَذَاِن لَا يضالْو كرفَِإنْ ت  

  لُهقَو :فَِإنْ أَذَّنَ ع ازوٍء جضِر ولَى غَي   

   .ِلأَنَّ ِقراَءةَ الْقُرآِن أَفْضلُ ِمنه وِهي تجوز مع الْحدِث فَالْأَذَانُ أَولَى لَِكن الْوضوَء ِفيِه مستحب كَما ِفي الِْقراَءِة 

  

  لُهوٍء : قَوضِر ولَى غَيع ِقيمأَنْ ي هكْريو   

   .ِه ِمن الْفَصِل بين الِْإقَامِة والصلَاِة ِلما ِفي

  

  لُهقَو : بنج وهذِّنُ وؤلَا يو   

لُّقُهعثُ تيح لَاِة ِمنالص ا ِمنهبذَ شِلأَنَّ الْأَذَانَ أَخو كَِبري قْصِة نابنِبالْج قْص؛ ِلأَنَّ الن هأَذَان الُ فَِإنْ أَذَّنَ أُِعيدِتقْباسقِْت وِبالْو 
الِْقبلَِة فَيشترطُ ِفيِه الطَّهارةُ ِمن أَغْلَِظ الْحدثَيِن دونَ أَخفِِّهما ويفَاِرق الصلَاةَ ِمن حيثُ إنه يلْتِفت ِفيِه يِمينا وِشمالًا ولَا 

   .ره مع الْحدِث الْأَصغِر تحِرميةَ ِفيِه ولَا ِقراَءةَ فَِلهذَا لَا يكْ
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  لُها : قَوقِْتهوِل وخلَ دلَاٍة قَبذِّنُ ِلصؤلَا يو   

أَِبي ي دِر فَِعنا ِفي الْفَجأَمِهيلٌ ، وجقِْت توِل الْوخلَ دقَب وهلَاِم وقِْت ؛ ِلأَنَّ الْأَذَانَ ِللِْإعِفي الْو ادلَ أَعِفي فَِإنْ فَع وزجي فوس
 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو هتوص فَعرذِِّن أَنْ يؤِللْم بحتسيو وزجا لَا يمهدِعنِل واللَّي ِف الْأَِخِري ِمنصالن } نذِِّن كُلُّ مؤِللْم دهشي

 هتوص عمسي { ِويا رِلم هفْسن ِهدجلَا يو قَِطعنأَنْ ي ِشيتا خفَقَالَ أَم هفْسن ِهدجا يذِّنؤم ِمعس هنع اللَّه ِضير رمأَنَّ ع
ساِئِر الصلَواِت ؛ ِلأَنه مريطَاؤك وهو ِعرق بين السرِة والْعانِة والتثِْويب ِفي الْفَجِر حسن ؛ ِلأَنه وقْت نوٍم وغَفْلٍَة ويكْره ِفي 

وقْت اجِتماٍع ويقَظٍَة والْمتأَخرونَ استحسنوه ِفي الصلَواِت كُلِّها ِلظُهوِر التواِني ِفي الْأُموِر الديِنيِة وِصفَته ِفي كُلِّ بلٍَد علَى 
   . الصلَاةَ أَو حي علَى الصلَاِة حي علَى الصلَاِة أَو ما أَشبه ذَِلك واَللَّه أَعلَم ما يتعارفُونه إما ِبقَوِلِه الصلَاةَ

  

   باب شروِط الصلَاِة الَِّتي تتقَدمها  

ا وهاتلَامع ِة أَياعاطُ السرأَش هِمنةُ ولَامالْع وِة هطُ ِفي اللُّغرإلَّا ِبِه الش ةَ لَهلَا ِصحَء ويالش مقَدا تمةٌ عارِع ِعبرِفي الش
الطَّهارِة ويشترطُ اسِتدامته ثُم الشروطُ ثَلَاثَةُ أَنواٍع شرطُ اِلانِعقَاِد لَا غَير كَالنيِة والتحِرميِة والْوقِْت والْخطْبِة وشرطُ الدواِم كَ

وستِر الْعورِة واسِتقْباِل الِْقبلَِة والثَّاِلثُ ما شِرطَ وجوده حالَةَ الْبقَاِء ولَا يشترطُ ِفيِه التقَدم ولَا الْمقَارنةُ وهو الِْقراَءةُ قَالَ 
 اللَّه هِحمر  

  مقَدلِّي أَنْ يصلَى الْمع ِجبي اهنما قَدلَى ماِس عجالْأَناِث ودالْأَح ةَ ِمنارالطَّه   

   .أَي ِمن بياِن الطَّهارتيِن 

  

  لُهقَو : هتروع رتسيو   

ش رتلْ السهو ِزئُهجلَا ي هتحا تم ِئيا إذَا رأَم هتحا تى مرٍق لَا ييٍب ضِبثَو ةُ أَيامِرِه قَالَ عغَي قِفي ح فِْسِه أَون قطٌ ِفي حر
الْمشاِيِخ ِفي حق غَيِرِه وبعضهم أَوجبوه ِفي حق نفِْسِه وغَيِرِه وفَاِئدته إذَا صلَّى ِفي قَِميٍص ِبغيِر أَزراٍر وكَانَ لَو نظَر رأَى 

 وهو ما أَحاطَ ِبالْعنِق فَِعند من قَالَ ِفي حق نفِْسِه تفْسد وِعند عامِة الْمشاِيِخ لَا تفْسد وهو الصِحيح ، ولَو عورته ِمن ِزيِقِه
  .صلَّى ِفي بيٍت مظِْلٍم عريانا ولَه ثَوب طَاِهر لَا تجوز صلَاته ِبالِْإجماِع 

 منيِة الْمصلِّي علَى قَوِل من جعلَ الستر شرطًا ِفي حق نفِْسِه لَو كَانَ كَِثيف اللِّحيِة جاز ، وِإنْ كَانَ خِفيف اللِّحيِة لَا وِفي
ا ياِفيِإنْ كَانَ صو ، هلَاتص تحا صاِء إنْ كَانَ كَِدرلَّى ِفي الْمِإنْ صو وزجلَاةُ ِفي تالص هكْريو ِصحِتِه لَا يروةُ عيؤر ِكنم

 صتخلَا ي يه؛ ِلأَنَّ الن هلَاتص تحلَّى ِفيِه صلَى فَِإنْ صا أَولَاِة فَِفيهِر الصِفي غَي هسِه لُبلَيع مرحي هِه ؛ ِلأَنلَيعِريِر وِب الْحالثَّو
  اِة ، وِإنْ صلَّى ِفي ثَوٍب مغصوٍب أَو توضأَ ِبماٍء مغصوٍب أَو صلَّى ِفي أَرٍض مغصوبٍة فَصلَاته ِفي ذَِلك كُلِِّه صِحيحةٌ ِبالصلَ
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  لُهِة : قَوكْبِة إلَى الررالس تحا تِل مجالر ةُ ِمنروالْعو   

نعا ِبمنا هِن إلَى هيعولَى نةُ عروالْع ثُم عِة لَا : ى مرواِف الْعِكشقَِليلُ انا وماهدا عم ِهيِفيفَةٌ وخِر ، وبالدِل وغَِليظَةٌ كَالْقُب
يفَةَ ومحمٍد فَِإنْ انكَشف أَقَلُّ ِمن الربِع لَا يمنع يمنع الصلَاةَ وكَِثريها يمنع وحد الْماِنِع ربع عضٍو فَما زاد ِعند أَِبي حِن

 فوسأَِبي ي دِعنو عنمِإنْ كَانَ أَقَلَّ لَا يو عنٍو مضع عبلُغُ ربي ِمعج لَو كُلُّه قٍَة فَِإنْ كَانَ ذَِلكفَرتاٍء مضكَذَا إذَا كَانَ ِفي أَعو
 اِنعِفالْمصالن فَِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن ادا زفَم فصالن   

لَا يمنع ، وِقيلَ لَه ِفي النصِف ِروايتاِن ِفي ِروايٍة جعلَه ِفي حد الِْقلَِّة وِفي ِروايٍة ِفي حد الْكَثْرِة ، والْعضو كَالْبطِْن والْفَِخِذ 
 والشعِر الناِزِل ِمن الرأِْس ِفي الْمرأَِة حتى لَو انكَشف ربع كُلِّ واِحٍد ِمن هِذِه الْأَشياِء علَى اِلانِفراِد منع ِمن والساِق والرأِْس

ِفرِبان ربالدا واِدِهمِفراِن ِبانثَيالْأُناِدِه وِفرِبان الذَّكَرلَاِة واِز الصوِللْفَِخِذ ج عبت ِهي مهضعةُ قَالَ بكْبالرا واِدِهمِفراِن ِبانتالْأَلْياِدِه و
 فَِهي معه عضو واِحد وقَالَ بعضهم ِهي عضو علَى ِحدٍة وثَدي الْمرأَِة إنْ كَانت ناِهدةً تبع ِللصدِر وِإنْ كَانَ تدلَّى كَانَ

 مهفَِإن هعابت نمو ِخيِحيِح ِخلَافًا ِللْكَرلَى الصِع عباِر الرِتبِفيفَِة ِفي اعالْخِليظَِة وِة الْغروالْع نيب قلَا فَر اِدِه ثُمِفرا ِبانوضع
رِر الدقَد ِمن ِليظَِة أَكْثَرالْغ ِمن فَتكَشقُولُونَ إذَا اني ِتلَافأَنَّ اِلاخ ِحيحالصلَّظَِة وغِة الْماسجا ِبالنوهربتاعلَاةَ والص عنِم مه

ِفيفخِقيقَِة تِفي الْح وهِليظَِة وِة الْغروِليظَ ِفي الْعغذَا التِبه دقَص ه؛ ِلأَن مهو ِخيالْكَر ها ذَكَرمو اِحدا وِفي ِفيِهم ِبرتاُع ه؛ ِلأَن 
  الدبِر قَدر الدرهِم وهو لَا يكُونُ أَكْثَر ِمنه فَهذَا يقْتِضي جواز الصلَاِة ، وِإنْ كَانَ جِميعه مكْشوفًا 

  لُهِة : قَوروالْع ةُ ِمنكْبالرو   

.  

  والسرةُ ِعندنا لَيست ِبعورٍة وِعنده عورةٌ وقَالَ الشاِفِعي لَيست ِبعورٍة 

  لُها : قَوهكَفَّيا وههجةٌ إلَّا وروع ِة كُلُّهرأَِة الْحرنُ الْمدبو   

يس ِبعورٍة ، وِقيلَ الصِحيح أَنه عورةٌ ِفي حق النظَِر ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ الْقَدم عورةٌ وِفيِه ِخلَاف فَِفي الِْهدايِة الْأَصح أَنه لَ
والْمس ولَيس ِبعورٍة ِفي حق الصلَاِة والْمشِي والْمراد ِمن الْكَف باِطنه أَما ظَاِهره فَعورةٌ ولَو انكَشف ربع قَدِمها علَى قَوِل 

 نملَهعج   

 فوسأَِبي ي دِعنو ِعيدِإنْ كَانَ أَقَلَّ لَا تا ، ومهدلَاةَ ِعنالص ِعيدت وفكْشا ماقهس عبرو لَّتِإنْ صلَاِة ، واِء الصأَد عنةً مروع
تايِرو هنِف عصِفي النِف وصالن إذَا كَانَ أَقَلَّ ِمن ِعيدِل لَا تِة الْأَصايِفي ِروالْقَِليِل و دِفي ح لَهعِغِري جاِمِع الصِة الْجاياِن ِفي ِرو

لرأِْس وهو جعلَه ِفي حد الْكَِثِري والْحكْم ِفي الشعِر والْبطِْن والظَّهِر والْفَِخِذ علَى هذَا اِلاخِتلَاِف والْمراد ِبالشعِر الناِزلُ ِمن ا
 فكَشان لَوةٌ ، وروع هطُ أَنوالْأَحاِن وتايِسلُ فَِفيِه ِرورتسا الْمأَمأِْس ولَى الرا عم وه هأَن ِهيدالش ردالص ارتاخو ، ِحيحالص

قَالَ الت ِحيحالص وا ههلَاتص وزجا لَا تأُذُِنه عبر ظَرالن وزجلْ يا ههنلَ عفَصأَِة إذَا انرالْم ةٌ ِمنروع وٍو هضكُلُّ ع اِشيترم
ذَا الذَّكَر إلَيِه ِفيِه ِروايتاِن أَحدهما يجوز كَما يجوز لَنا النظَر إلَى ِريِقها ودِمها ، والثَّاِنيةُ لَا يجوز وهو الْأَصح وكَ
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الْمقْطُوع ِمن الرجِل وشعر عانِتِه إذَا حِلق فَِفيِه الروايتاِن ، والْأَصح أَنه لَا يجوز النظَر إلَيِهما والثَّاِنيةُ يجوز ؛ ِلأَنه إذَا 
 هتمرح قَطَتلَ سفَصان  

  لُهقَو   

 :  

 وا كَانَ عمةٌ وروا عهرظَها وهطْنبِة والْأَم ةٌ ِمنروع وِل فَهجالر ةً ِمنر   

 حِنيفَةَ وكَذَا الْمدبرةُ والْمكَاتبةُ وأُم الْولَِد ومن ِفي رقَبِتها شيٌء ِمن الرق ِبمعنى الْأَمِة والْمستسعاةُ كَالْمكَاتبِة ِعند أَِبي
 اِرِمِه أَوحاِت مِر ذَوِبظَه هأَترام هبلَ إذَا شجِليِل أَنَّ الرِج ِبدلَّ الْفَرحِحلَّاِن ما يمهةً ؛ ِلأَنروا عهرظَها وهطْنلَ بعا جمِإنو

  هر هو ما قَابلَ الْبطْن ِمن تحِت الصدِر إلَى السرِة بطِْنها كَانَ مظَاِهرا كَما لَو شبهها ِبفَرِجها والظَّ

  لُهٍة : قَوروِبع سا فَلَيِنهدب ِمن ى ذَِلكا ِسومو   

اعبالٌ تا مهثُ إنيح ةَ ِمنرالْح قَتا فَاره؛ ِلأَن   

 إنَّ الْأَمةَ إذَا صلَّت ورأْسها مكْشوف جازت صلَاتها فَِإنْ أُعِتقَت وِهي ِفي الصلَاِة لَِزمها وتشترى فَفَارقَتها ِفي الستِر حتى
لْعرياِن إذَا وجد ثَوبا وهو أَنْ تأْخذَ الِْقناع وِهي ِفي الصلَاِة ولَا يبِطلُ ذَِلك صلَاتها ؛ ِلأَنَّ الْفَرض إنما لَِزمها الْآنَ ِبِخلَاِف ا

ِفي الصلَاِة فَِإنَّ صلَاته تفْسد ؛ ِلأَنه توجه علَيِه الِْخطَاب قَبلَ ذَِلك ثُم إذَا كَانَ مشيها ثَلَاثَ خطُواٍت فَما دونَ ذَِلك لَا 
تدفَس ِإنْ كَانَ أَكْثَرا ، وهلَاتص دفْست كْمح هكْمثَى حنالْخو تدا فَسكْنر تأَد قَدو هترتس ا أَوهأْسر رتست ِإنْ لَمو 

   .الْمرأَِة فَِإنْ كَانَ رِقيقًا فَكَالْأَمِة 

  

  لُهقَو : ِعدي لَما وهعلَّى مةَ صاسجِزيلُ ِبِه النا يم ِجدي لَم نمو   

ه قَامم قُومِء ييالش عب؛ ِلأَنَّ ر هلَاتص وزجا لَا تانيرلَّى علِّي ِفيِه صصا يا طَاِهراِعدِب فَصالثَّو عبِن إنْ كَانَ ريهجلَى وذَا ع
 ِفيِه ولَا يجوز أَنْ يصلِّي عريانا وِعندهما يتخير بين أَنْ كُلِِّه ، وِإنْ كَانَ الطَّاِهر أَقَلَّ ِمن الربِع فَكَذَا ِعند محمٍد يصلِّي

اِئٍع طَاِهٍر وم أَي ِمن أَي هودقْصا مةَ ماسجِزيلُ ِبِه النا يم ِجدي لَم نمو لُهقَولُ ، ولَاةُ ِفيِه أَفْضالصِفيِه و ا أَوانيرع لِّيصي وه
   .ِبِإطْلَاِقِه قَولُهما ِخلَافًا ِلمحمٍد علَى ما عِرف وحد عدِم الْوجوِد أَنْ يكُونَ بينه وبين الْماِء ِميلٌ فَصاِعدا 

  

  لُهوِد: قَوجالسكُوِع ووِمئُ ِبالرا يا قَاِعدانيرلَّى عا صبثَو ِجدي لَم نمو    

  الْمراد ِبالْوجوِد الْقُدرةُ فَِإنْ أُِبيح لَه هلْ يلْزمه اسِتعمالُه الْأَصح يِجب علَيِه اسِتعمالُه وقَد بيناه ِفي التيمِم 
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  لُها : قَوبثَو   

  أَو غَيِرِه ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنه ِمن أَي ثَوٍب كَانَ ِمن حِريٍر 

  لُها : قَوقَاِعد   

ِصفَةُ الْقُعوِد أَنْ يقْعد مادا ِرجلَيِه إلَى الِْقبلَِة ِليكُونَ أَستر لَه ، وقَولُه يوِمئُ ِخلَافًا ِلزفَر فَِإنه يقُولُ لَا يجِزئُه إلَّا أَنْ يصلِّي ِفيِه 
 دجسيو كَعري  

   فَِإنْ صلَّى قَاِئما أَجزأَه : ه قَولُ 

  يعِني ِبركُوٍع وسجوٍد ؛ ِلأَنَّ ِفي الْقُعوِد ستر الْعورِة الْغِليظَِة وِفي الِْقياِم أَداُء الركُوِع والسجوِد فَيِميلُ إلَى أَيِهما شاَء 

  لُهلُ : قَولُ أَفْضالْأَوو   

اته قَاِعدا يوِمئُ وِإنما كَانَ أَفْضلَ ؛ ِلأَنَّ الستر واِجب ِلحق الصلَاِة وحق الناِس وِلأَنه لَا خلَف لَه والِْإمياُء خلَف عن يعِني صلَ
 أَحِدِهما فَوجب علَيِه آكَدهما وهو الستر ؛ ِلأَنه لَا يسقُطُ ِفي الْأَركَاِن وِلأَنَّ الستر فَرض والِْقيام فَرض وقَد اُضطُر إلَى ترِك

لَى مع لُهِفعلَى وأَو رتِه فَكَانَ السلَيِة عرالْقُد عاِفلَِة مقُطُ ِفي النسي امالِْقيِه ولَيِة عرالْقُد علَاِة ماِل الصوأَح اٍل ِمنا حنا ذَكَر
ستر لَه فَكَانَ أَولَى ؛ وِلأَنَّ الناِفلَةَ تجوز علَى الدابِة ِبالِْإمياِء ولَا تجوز ِبدوِن الستِر حالَ الْقُدرِة وعن محمٍد ِفي الْعرياِن 

هلَّى فَِإنإذَا ص بِطيِه الثَّوعي هأَن هاِحبص هِعدي لَوى ، واوقِْت كَذَا ِفي الْفَتالْو تفَو افِإنْ خا ، وانيرلِّي عصلَا يو هِظرتني 
أَهزاِئٍم أَجلَى نِه عفَيطَر دأَلْقَى أَح كَذَا لَوو أَهزأَج هٍف ِمناِحٍد ِبطَركُلُّ و رتتاساِحٍد وٍب ولَاِن ِفي ثَوجلَّى رص.    

  

  لُهِرِه : قَولَا غَيٍل ومِة ِبعِرميحالت نيبا وهنيفِْصلُ بٍة لَا يلُ ِفيِه ِبِنيخدلَاةَ الَِّتي يِوي الصنيو   

كِْبِري إذَا لَملَى التا عهقِْدميت وزجيِل اللَّاِحِق ومِبالْع اِبقالس الِْعلْم ةُ ِهييالنلَا ولَاِة وِبالص ِليقلٌ لَا يمع وها وهقْطَعا يم دوجي 
 معتبرةٌ ِبالْمتأَخرِة عن التحِرميِة ؛ ِلأَنَّ ما مضى لَا يقَع ِعبادةً ِلعدِم النيِة وِعند الْكَرِخي يجوز ِبِنيٍة متأَخرٍة عن التحِرميِة

واختلَفُوا إلَى متى قَالَ بعضهم إلَى منتهى الثَّناِء ، وِقيلَ إلَى التعوِذ ولَا يعتبر ِبقَوِل الْكَرِخي ؛ ِلأَنَّ النيةَ بعد الشروِع تؤدي 
وزجي موا فَِإنْ ِقيلَ الصهنا عاِليوِع خرقُوِع الشإلَى و قْتو كُني لَم ِر فَِلمالْفَج طُلُوع وهوِع ورقِْت الشو نٍة عرأَختٍة مِبِني 

ِفي الصلَاِة الصلَاِة كَذَِلك ؟ قُلْنا طُلُوع الْفَجِر وقْت نوٍم وغَفْلٍَة فَلَو شِرطَت النيةُ ِحينِئٍذ لَضاق الْأَمر ، وأَما وقْت الشروِع 
  فَهو وقْت حضوٍر ويقَظٍَة فَيمِكن تحِصيلُها ِبلَا مشقٍَّة 
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  لُهٍل : قَومِة ِبعِرميحالت نيبا ومهنيفِْصلُ بلَا ي   

اٍة يصلِّي فَِإنْ كَانت فَرضا فَلَا بد ِمن التعِيِني ولَا يكِْفيِه ِنيةُ يعِني عملًا لَا يِليق ِبالصلَاِة والشرطُ ِفيها أَنْ يعلَم ِبقَلِْبِه أَي صلَ
ولَو الْفَرِض ؛ ِلأَنَّ الْفَرض أَنواع وِإذَا نوى فَرض الْوقِْت جاز إلَّا ِفي الْجمعِة ؛ ِلأَنَّ الْعلَماَء اختلَفُوا ِفي فَرِض يوِم الْجمعِة ، 

لَم ينِو فَرض الْوقِْت ِفي غَيِر الْجمعِة لَِكن نوى الظُّهر لَا يجوز ؛ ِلأَنَّ هذَا الْوقْت كَما يقْبلُ ظُهر الْيوِم يقْبلُ ظُهرا آخر ؛ 
 وهو وزجِقيلَ يةً ، وا فَاِئترِه ظُهلَيكُونُ عا يمبر هِلأَن لَه نيعتم قْتى قَالَ ؛ ِلأَنَّ الْواوكَذَا ِفي الْفَت ِحيحالص.  

   وِفي النهايِة إنما يجِزئُه أَنْ ينِوي فَرض الْوقِْت إذَا كَانَ يصلِّي ِفي الْوقِْت أَما بعد خروِج

 فَنوى فَرض الْوقِْت فَِإنه لَا يجوز ؛ ِلأَنَّ بعد خروِج وقِْت الظُّهِر كَانَ فَرض الْوقِْت الْوقِْت إذَا صلَّى وهو لَا يعلَم ِبخروِجِه
ى ظُهوِإنْ نِر ، وصِة الْعِبِني وزجِر لَا تلَاةُ الظُّهصِر وصا ِللْعاِويقِْت كَانَ نالْو ضى فَروِإذَا نو رصالْع وِإنْ هو ، ازِم جوالْي ر

خرج الْوقْت واعلَم أَنَّ النيةَ لَا تتأَدى ِباللِّساِن ؛ ِلأَنها إرادةٌ والِْإرادةُ عملُ الْقَلِْب لَا عملُ اللِّساِن ؛ ِلأَنَّ عملَ اللِّساِن يسمى 
ةً إلَّا أَنَّ الذِّكْرادا لَا إرا كَلَامأَمفِْع ، وِبالر هديِبالذِّكِْر و هانِلسِة ويِبالن هلَ قَلْبغشلَى أَنْ يةٌ فَالْأَونِل الْقَلِْب سمع عاِن مِباللِّس 

ِويِح والْأَصح أَنه لَا تجوز إلَّا ِبِنيِة التراِويِح ، وقَالَ إذَا كَانت الصلَاةُ نفْلًا فَِإنه يكِْفيِه مطْلَق ِنيِة الصلَاِة واختلَفُوا ِفي الترا
يِل وِفي الْمتأَخرونَ تجوز التراِويح والسنن ِبِنيِة الصلَاِة الْمطْلَقَِة إلَّا أَنَّ اِلاخِتيار ِفي التراِويِح أَنْ ينِوي التراِويح أَو ِقيام اللَّ

   .السنِة أَنْ ينِوي السنةَ وِفي الِْوتِر أَنْ ينِوي الِْوتر ، وكَذَا ِفي صلَاِة الِْعيديِن 

  

  لُهلَةَ : قَوقِْبلُ الِْقبتسيو   

اوٍة ولَا صلَاِة ِجنازٍة إلَّا متوجها إلَى الِْقبلَِة فَِإنْ صلَّى إلَى غَيِر اعلَم أَنه لَا يجوز ِلأَحٍد أَداُء فَِريضٍة ولَا ناِفلٍَة ولَا سجدِة ِتلَ
ها هو الِْقبلَِة متعمدا ِمن غَيِر عذٍْر كَفَر ثُم من كَانَ ِبمكَّةَ فَفَرضه إصابةُ عيِنها ومن كَانَ ناِئيا عنها فَفَرضه إصابةُ ِجهِت

 اِنيجرِل الْجلَى قَواِئي فَعِة ِللنبِن الْكَعيِة عاطُ ِنيِترةُ الِْخلَاِف اشفَاِئدا وضا أَيِنهيةُ عابإص هضفَر اِنيجرقَالَ الْجو ، ِحيحالص
لَّى إلَى الْحِإنْ صطُ ، ورتشِحيِح لَا يلَى الصعطُ ورتشى يون كَذَا لَوو زجي ةَ لَمبِو الْكَعني لَمو اِهيمرإب قَامى مون ِطيِم أَو

تتِة ثَبِدينلَةَ الْمِقٍني ؛ ِلأَنَّ ِقبا ِبيِتهابلَى إصع قِْدري ه؛ ِلأَن نيالْع هضِة فَفَرِدينكَانَ ِبالْم نمو امرالْح ِجدسالْم صثُ النيح ِمن 
  وساِئر الِْبقَاِع ِباِلاجِتهاِد 

  لُهقَو : رٍة قَدهِوج إلَى أَي لِّيصاِئفًا فَيكُونَ خإلَّا أَنْ ي   

نحرف إلَى الِْقبلَِة أَنْ يغرق أَو سواٌء كَانَ الْخوف ِمن عدو أَو سبٍع أَو قَاِطِع طَِريٍق أَو كَانَ علَى خشبٍة ِفي الْبحِر إنْ ا
  الْمِريض لَا يِجد من يحولُه إلَى الِْقبلَِة أَو يِجد إلَّا أَنه يتضرر ِبالتحِويِل 
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  لُهقَو :ا اجهنع أَلُهسي نِتِه مرضِبح سلَيلَةُ وِه الِْقبلَيع تهبتلَّى فَِإنْ اشصو دهت   

اِلاجِتهاد بذْلُ الْمجهوِد ِلنيِل الْمقْصوِد فَِإنْ لَم يقَع اجِتهاده علَى شيٍء ِمن الِْجهاِت ِقيلَ يؤخر الصلَاةَ ، وِقيلَ يصلِّي إلَى 
أَنْ لَا يشك ولَا يتحرى وجوابه أَنَّ صلَاته علَى الْجواِز إلَّا أَنْ يتبين لَه الْخطَأُ الِْجهاِت الْأَربِع والْمسأَلَةُ علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه إما 

بفَِإنْ ت ابوالص لَه نيبتاِد إلَّا أَنْ يلَى الْفَسع هلَاتأَنَّ ص هابوجى ، ورحتلَا يو كشالثَّاِني أَنْ يو دعب ِلمإنْ ع ابوالص لَه ني
ابأَص هاِغ أَنالْفَر   

الِْقبلَةَ لَا يِعيد ، وِإنْ عِلم ِفي الصلَاِة أَنه أَصاب الِْقبلَةَ استأْنف ولَا يجوز لَه الِْبناُء والثَّاِلثُ أَنْ يشك ويتحرى وِهي مسأَلَةُ 
ةً قَالَ الِْكتِحيصم تا فَِإنْ كَاناعمةً إجميغتاُء ممالس تذَا إذَا كَانهطَأُ والْخ لَه نيبت لَواِز وولَى الْجلَاةَ عأَنَّ الص هابوجاِب و

يكَلَاِم الش ظَاِهرِو وحالصِم ويالْغ نيب قلَا فَرو وزجي مهضعاُء بمالس تإذَا كَان وزجا يمإن مهضعقَالَ بِه ، وإلَي ِشريِخ ي
لدلَاِئِل متغيمةً أَما إذَا كَانت مصِحيةً لَا يجوز ؛ ِلأَنه يِجب علَيِه معِرفَةُ الِْقبلَِة ِبالدلَاِئِل فَِإذَا فَرطَ لَم يكُن الْجهلُ عذْرا ِمن ا

 الْقُطْبو رالْقَمو سمالش  

  لُهِتِه : قَورضِبح   

حد الْحضرِة أَنْ يكُونَ ِبحيثُ لَو صاح ِبِه سِمعه وِفيِه إشارةٌ إلَى أَنه لَا يِجب علَيِه طَلَب من يسأَلُه وِفيِه إشارةٌ إلَى أَنه إذَا 
م دجولَ وقْبكَانَ مِضِع ووالْم ِل ذَِلكأَه ِمن ِبرخإذَا كَانَ الْم هأْير الَفخ لَوِلِه ، وذُ ِبقَوالْأَخو الُهؤِه سلَيع بجو أَلُهسي ن

 جاز وِإنْ وجد من يسأَلُه ولَم يسأَلْه لَا تجوز صلَاته الشهادِة ، وكَذَا الْأَعمى إذَا لَم يِجد وقْت الشروِع من يسأَلُه وأَخطَأَ
كَذَا ِفي الذَِّخريِة ، ولَو اجتهد وِبحضرِتِه من يسأَلُه الِْقبلَةَ ينبِغي أَنْ لَا يجوز علَى قَوِلِهما ِخلَافًا ِلأَِبي يوسف وِفي 

جي ِدينجلَةَ الْخالْقِب ابإذَا أَص وز  

  لُهِه : قَولَيةَ عادلَّى فَلَا إعا صم دعطَأَ بأَخ هأَن ِلمفَِإنْ ع   

  ِلأَنه لَيس ِفي وسِعِه إلَّا التوجه إلَى ِجهِة التحري والتكِْليف مقَيد ِبالْوسِع 

  لُهذَ: قَو ِلمِإنْ عِه ولَيى عنبلَِة وإلَى الِْقب اردتلَاِة اسِفي الص وهو ِلك   

عب وهربأَخ ي ثُمرحلَّى ِبالتى صتح هِبرخي ِتِه فَلَمرضا ِبحمأَلَ قَوس لَوةُ ، وارِتداِلاس هفَلَِزم ِلمع ِه ِحنيلَيع نيعت هضِلأَنَّ فَر د
   فَراِغِه

  .أَنه لَم يصلِّ إلَى الِْقبلَِة فَلَا إعادةَ علَيِه ، ولَو ترك من يسأَلُه ِبحضرِتِه فَصلَّى وأَصاب الِْقبلَةَ لَم تجز صلَاته ِعندهما 

ِإذَا أَدلَةَ والِْقب ابإذَا أَص وزجت فوسو يقَالَ أَبلَةَ والِْقب ابأَص لَوةٌ ، وفَاِسد هلَاتا فَصِرهلَّى إلَى غَيص ٍة ثُمإلَى ِجه هادِتهاج اه
 لَمأَع اَللَّهلَةَ والِْقب ابإذَا أَص وزجي فوسو يقَالَ أَبا ومهدِعن.   
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   باب ِصفَِة الصلَاِة  

افَِة الشاِب إضب ذَا ِمنلُ هوِف فَقَوصوِبذَاِت الْم ى الْقَاِئمنعالْم فَةَ ِهيالصاِصِف والْو كَلَام فصأَنَّ الْو لَمفِْسِه اعِء إلَى ني
نَّ ِقيام الْوصِف ِبالْواِصِف وِقيام الصفَِة الْقَاِئِل زيد عاِلم وصف ِلزيٍد لَا ِصفَةٌ لَه والِْعلْم الْقَاِئم ِبِه ِصفَته لَا وصفُه ، وحاِصلُه أَ

 اللَّه هِحموِف قَالَ رصوِبالْم  

   فَراِئض الصلَاِة ِستةٌ  

ى تأِْويِل الْفُروِض والْأَِلف أَي فَراِئض نفِْس الصلَاِة ، والِْقياس ِست ِبدوِن الْهاِء ؛ ِلأَنَّ الْفَراِئض جمع فَِريضٍة لَِكنه قَالَ علَ
  .واللَّام ِفي قَوِلِه الصلَاِة ِللْمعهوِد أَي الصلَواِت الْمفْروضِة ؛ ِلأَنَّ الِْقيام ِفي الناِفلَِة لَيس ِبفَرٍض 

  

  لُهةُ : قَوِرميحالت   

روِض ِلاتصاِلها ِبالصلَاِة ؛ ِلأَنها ِمنها ِبمنِزلَِة الْباِب ِللداِر فَِإنَّ الْباب وِإنْ كَانَ غَيرها فَهو يعِني تكِْبريةَ الِْإحراِم عدها ِمن الْفُ
ِتفَاِت والْأَكِْل والشرِب وغَيِر ذَِلك وِهي شرطٌ يعد ِمنها وسميت تحِرميةً ؛ ِلأَنها تحرم الْأَشياَء الْمباحةَ قَبلَها ِمن الْكَلَاِم واِلالْ

ِعندهما وفَرض ِعند محمٍد وفَاِئدته ِفيما إذَا فَسدت الْفَِريضةُ تنقَِلب نفْلًا ِعندهما وِعنده لَا وِفيما إذَا شرع ِفي الظُّهِر قَبلَ 
 فَرغَ ِمن التحِرميِة زالَت الشمس فَِعندهما يجوز وِعنده لَا ، فَِإنْ قُِبلَت فَقَد صارت الشروطُ سبعةً والْفُروض الزواِل فَلَما

 واِحدةٌ والساِدس التحِرميةُ والْفُروض الْخمسةُ خمسةً وهو ِخلَاف ما ذَكَرتم ِمن الْعدِد فَالْجواب أَنْ نقُولَ الطَّهارةُ ِبأَنواِعها
الْمذْكُورةُ والساِدس الْخروج ِمن الصلَاِة ِبالصنِع ِعند أَِبي حِنيفَةَ والطُّمأِْنينِة علَى قَوِل أَِبي يوسف واِلانِتقَاِل ِمن ركٍْن إلَى 

  .ركٍْن ِعندهما 

  

  لُهقَو : امالِْقيو   

   يعِني ِفي صلَاِة الْفَرِض والِْوتِر وحد الِْقياِم أَنْ يكُونَ ِبحيثُ إذَا مد يديِه لَا ينالُ

  .ةُ وِللْعذِْر لَا تكْره كَذَا ِفي الْفَتاوى ركْبتيِه ويكْره الِْقيام علَى أَحِد الْقَدميِن ِفي الصلَاِة ِمن غَيِر عذٍْر وتجوز الصلَا

  

  لُهاَءةُ : قَوالِْقرو   

ِفي والْأَمر ِللْوجوِب والِْقراَءةُ لَا تِجب ِفي غَيِر الصلَاِة ِبالِْإجماِع فَثَبتت أَنها } فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن { ِلقَوِلِه تعالَى 
  الصلَاِة 
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  لُهقَو : ودجالسو كُوعالرو   

  .فَالركُوع هو اِلانِحناُء والسجود هو اِلانِخفَاض } اركَعوا واسجدوا { ِلقَوِلِه تعالَى 

  

  لُهِد : قَوهشالت ارلَاِة ِمقْدةُ ِفي آِخِر الصدالْقَعو   

ِه التِحيات إلَى عبده ورسولُه هو الصِحيح حتى لَو فَرغَ الْمقْتِدي قَبلَ فَراِغ الِْإماِم فَتكَلَّم أَو أَكَلَ فَصلَاته تامةٌ أَي ِمن قَوِل
  .كَلَ فَصلَاته تامةٌ لَو فَرغَ الْمقْتِدي قَبلَ فَراِغ الِْإماِم فَتكَلَّم أَو أَ: قَالَ ِفي الْمِحيِط 

  

  لُهةٌ : قَونس وفَه لَى ذَِلكع ادا زمو   

أُطِْلق اسم السنِة وِفيها واِجبات كَِقراَءِة الْفَاِتحِة وضم السورِة إلَيها ومراعاِة الترِتيِب ِفيما شِرع مكَررا ِفي ركْعٍة واِحدٍة 
 دجسِه أَنْ يلَيا فَعهذَكَّرت لَاِتِه ثُمص امملَّى تصو قَاما واِهيِة الْأُولَى سكْعالر ةَ ِمنةَ الثَّاِنيدجالس كرت ى لَوتوِد حجكَالس

وِمن الْواِجباِت أَيضا الْقَعدةُ الْأُولَى وِقراَءةُ التشهِد ِفي الْقَعدِة الْمتروكَةَ ويسجد ِللسهِو ِلترِك الترِتيِب ِفيما شِرع مكَررا 
ا وِكهرِبت وهالس بجذَا وِلهِفيِه و افَتخا يةُ ِفيمافَتخالْمِفيِه و رهجا يِفيم رهالْجالِْعيِد و اتكِْبريتو وتالْقُنِة وا الْأَِخريمِإن

   .سماها سنةً ؛ ِلأَنه ثَبت وجوبها ِبالسنِة 

  

  لُهقَو : رلَاِتِه كَبلُ ِفي صجلَ الرخِإذَا دو   

  . ِقراَءةَ الْقُرآِن أَي إذَا أَردت} فَِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباَللَِّه { أَي إذَا أَراد الدخولَ ِلقَوِلِه تعالَى 

  

  لُهقَو : ركَب   

  أَي عظَّم والْمراد ِبِه التحِرميةُ 

  لُهِة : قَوكِْبريالت عِه ميدي فَعرو   

والْأَصح أَنه يرفَع أَولًا فَِإذَا استقَرتا ِفي موِضِع الرفْع سنةٌ ولَيس ِبواِجٍب ، وقَولُه مع التكِْبريِة إشارةٌ إلَى اشِتراِط الْمقَارنِة 
نى كَالدرسالْيِة وى كَالْآِخرنمالْي دِرِه فَالْياَء ظَهرالَى وعى اللَِّه تا ِسوذَ مبن هفِْي كَأَنِزلَِة الننِبم فْع؛ ِلأَنَّ الر راذَاِة كَبحا ؛ الْمي

وِلأَنَّ ِفي الرفِْع نفْي الِْكبِرياِء عن غَيِر اللَِّه ، وقَولُه اللَّه أَكْبر ِبمنِزلَِة إثْباِت الِْكبِرياِء ِللَِّه تعالَى والنفْي مقَدم علَى الِْإثْباِت كَما 
ا تِصح تكِْبريةُ الِْإحراِم إلَّا ِفي حاِل الِْقياِم أَما إذَا حنى ظَهره ثُم كَبر إنْ كَانَ إلَى الِْقياِم ِفي كَِلمِة الشهادِة لَا إلَه إلَّا اللَّه ولَ
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 ِصحلَا ي بكُوِع أَقْرِإنْ كَانَ إلَى الرو ِصحي بأَقْر.  

  

  لُهقَو : يتمحِه شيامهِبِإب اِذيحى يتِه حيأُذُن   

 ذْوح فَعرأَةَ ترلَى أَنَّ الْمع موا كُلُّهعمأَجأِْسِه ور قٍس فَوقَالَ طَاوأِْسِه ور ذْواِلٍك حم دِعنِه ويِكبنم ذْوح اِفِعيالش دِعنو
ِبري ِفي الْقُنوِت والْأَعياِد والِْجنازِة ، وأَما الْأَمةُ فَذَكَر ِفي الْفَتاوى أَنها ِفي منِكبيها ؛ ِلأَنه أَستر لَها وعلَى هذَا الِْخلَاِف التكْ

   .الرفِْع كَالرجِل 

  

  لُهِع: قَو أَهزأَج رأَكْب نمحالر أَو ظَمأَع لُّ أَوأَج كِْبِري اللَّهالت لًا ِمندٍد فَِإنْ قَالَ بمحمِنيفَةَ وأَِبي ح دن   

  .وهلْ يكْره الدخولُ ِبغيِر لَفِْظ التكِْبِري ِعندهما قَالَ السرخِسي لَا 

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو هكْري هأَن حِة الْأَصِفي الذَِّخريو } كِْبريا التهِرميحتو {دب لُهقَوو لَ اللَّهةٌ إلَى أَنَّ الْأَصاركِْبِري ِفيِه إشالت لًا ِمن
 إذَا قَالَ ذَِلك هلَاِة الِْعيِد فَِإناِح صإلَّا ِفي افِْتت وهِه سلَيع ِجبي ا لَماِهيس ظَمأَع لُّ أَوأَج ِإنْ قَالَ اللَّهو هلٌ ِمندب هرغَيو رأَكْب

ا واِهيفَى سصتسكَذَا ِفي الْم وهِه السلَيع بج.  

  

  لُهقَو : أَهزأَج   

أَنَّ هذَا إذَا قَرنَ اسم اللَِّه ِبهِذِه الصفَِة أَما إذَا قَالَ ابِتداًء أَجلُّ أَو أَعظَم أَو أَكْبر ولَم يِزد علَيِه لَا يِصري شاِرعا ِبالِْإجماِع ؛ ِل
 أَو نمحالر أَو ِر ِصفٍَة فَقَالَ اللَّهغَي اللَِّه ِمن ماس ِإذَا ذَكَراُء والثَّنو ِظيمعلْ ِبِه التكْمي ِم لَمونَ اِلاسفَِة دلَى الصع اراِلاقِْتص

نعذَا مِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ ِفي هأَِبي ح دِعن ولُهخد حص بالر اممِم ؛ ِلأَنَّ تاِلاس عفَِة مِذكِْر الص ِمن دلَا ب دمحقَالَ مِظيِم ، وعى الت
 اللَّه كاربت انَ اللَّهحبِبس ِللَِّه أَو دمِبالْح أَو إلَّا اللَّه ِبلَا إلَه حتافْت لَوفَِة ، والصِم وِظيِم ِبِذكِْر اِلاسعا التمهدا ِعناِرعش ِصريي

  .سواٌء كَانَ يحِسن التكِْبري أَو لَا 

ِلِه عِلقَو الْكَِبري اللَّه كَِبري اللَّه رالْأَكْب اللَّه رأَكْب ِة أَلْفَاٍظ اللَّهعبإلَّا ِبأَر زجي لَم كِْبريالت ِسنحإذَا كَانَ ي فوسو يقَالَ أَبِه ولَي
 لَامالس } كِْبريا التهِرميحتو ورلَاِة الطُّهالص احِمفْت { الَىعله تا قَوملَهِرِه ويِبغ ِرميحلَا ت هأَن ِلمفَع } لَّىِه فَصبر ماس ذَكَرو {

ا ِخلَافًا ِلأَِبي يمهدِعن ازج رأَكْب ِحيمقَالَ الر لَوا ؛واِرعش ِصريلَا ي ِحيمقَالَ الر لَوو ازج نمحقَالَ الر لَوو فوس   

ب مقَالَ اللَّه هِك كَأَنربِللت ها ؛ ِلأَناِرعش ِصريِحيِم لَا يِن الرمحِم اللَِّه الرقَالَ ِبس لَوكَِة ورتشاِء الْممالْأَس ِمن هِلي ِفي ِلأَن اِرك
 ِصريقَلَ لَا يوح أَو اللَّه ِفرغتأَس ِلي أَو اغِْفر مقَالَ اللَّه ا أَواِرعش ِصريلَا ي هأَن حِه الْأَصلَيع ِزدي لَمو مقَالَ اللَّه لَوذَا ، وه

فَاِرِسيِة وهو يحِسن الْعرِبيةَ أَجزأَه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ويكْره وِعندهما لَا يجِزئُه إلَّا إذَا شاِرعا إجماعا ؛ ِلأَنه دعاٌء ولَو افْتتح ِبالْ
   .كَانَ لَا يحِسن الْعرِبيةَ 
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  لُهى : قَورسلَى الْيى عنمِدِه الْيِبي ِمدتعيو   

 يديِه لَنا أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم واظَب علَيِه وقَالَ عِلي رِضي اللَّه عنه ِمن السنِة أَنْ يضع الْمصلّ وقَالَ ماِلك يرِسلُ
محم دفَِعن هتِفيا كَيأَملَاِة وِة ِفي الصرالس تحاِلِه تلَى ِشمِمينه عي دِعنى ورسلَى ظَاِهِر كَفِِّه الْيى عنمكَفِِّه الْي اِطنب عضٍد ي

أَِبي يوسف يأْخذُ ِبيِميِنِه رسغه الْيسرى واستحسن كَِثري ِمن الْمشاِيِخ الْجمع بينهما ِبأَنْ يضع باِطن كَفِِّه الْيمنى علَى ظَاِهِر 
  .ِه الْيسرى ويحلِّق ِبالِْخنصِر والِْإبهاِم علَى الرسِغ ووقْته ِحني شرع ِفي التكِْبِري ِعندهما كَفِّ

ِسلَ حرى لَا يتا حمهداِم ِعنِة الِْقيناِد سِتماَءِة ِلاعِفي الِْقر عرشي ا لَمم عضلَا ي دمحقَالَ مةُ ونٍد سمحم دِعناِء والَةَ الثَّن
 ِحيحالص وها لَا فَلَا ومِفيِه و دمتعونٌ ينسم اٍم ِفيِه ِذكْرلُ أَنَّ كُلَّ ِقيِة الْأَصاياِء قَالَ ِفي الِْهدالَةَ الثَّنِسلُ حري هى إنتاَءِة حالِْقر

  نوِت وصلَاِة الِْجنازِة ويرِسلُ ِفي الْقَومِة ِمن الركُوِع وبين تكِْبرياِت الِْعيِد فَيعتِمد ِفي حالَِة الْقُ

  لُهِدك : قَومِبحو مك اللَّهانحبقُولُ سي ثُم   

  .} وسبح ِبحمِد ربك ِحني تقُوم { ِلقَوِلِه تعالَى 

  

  لُهقَو :كاربتك وماس    

 ذَِلك سما لَا يانها مِجلْد راوإذَا ج هالَى أَنعِمِه تكَِة اسرب اِشي ِمنوالْح اِحبقَالَ ص الْكَِثري ريكَةُ الْخرالْبك وريخ امد أَي
  الِْجلْد إلَّا الْمطَهرونَ 

  لُهك : قَودالَى جعتو   

تظَمع لَالُ أَيالْجةُ وظَمالْع وه دالْجك و  

  لُهك : قَورغَي لَا إلَهو   

يو عمسلْ ياِء بأِْتي ِبالثَّناَءِة لَا يِفي الِْقر امالِْإم عرا شمدعلَاةَ بالص متؤالْم حتإذَا افْت هأَن لَماعو حِفي إلٍَه الْفَت ورهشالْم ِصتن
   وِقيلَ يأِْتي ِبالثَّناِء} وِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا { ِلقَوِلِه تعالَى 

  .بين سكَتاِت الِْإماِم كَِلمةً كَِلمةً 
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  لُهِجيِم : قَوطَاِن الريالش ِعيذُ ِباَللَِّه ِمنتسيو   

للَِّه تعالَى يقَالُ عذْت ِبفُلَاٍن أَي لَجأْت إلَيِه وسمي الشيطَانُ ِلشطُوِنِه عن الْخيِر أَي ِلبعِدِه عنه والشيطَانُ أَي يلْجأُ إلَى ا
اِفقوِعيذُ ِباَللَِّه ِليتقُولَ أَسلَى أَنْ يالْأَووِم وجرى الْمنعِبم ِجيمالرو ِعيدالْب عبذَ توعإنَّ الت وذُ ِباَللَِّه ثُمأَع هِمن بقْريآنَ والْقُر 

  .ِللِْقراَءِة ِعندهما ؛ ِلأَنه شِرع ِلافِْتتاِح الِْقراَءِة 

ِف أَنه لَا يأِْتي ِبِه الْمقْتِدي ِعندهما ؛ ِلأَنه لَا ِقراَءةَ وقَالَ أَبو يوسف تبع ِللثَّناِء ؛ ِلأَنه دعاٌء فَكَانَ ِمن ِجنِسِه وفَاِئدةُ الِْخلَا
 دعا بمهدِعناِت وكِْبريلَ التاِء قَبالثَّن ِقيبع فوسأَِبي ي دأِْتي ِبِه ِعنلَاِة الِْعيِد يكَذَا ِفي صأِْتي ِبِه وي فوسأَِبي ي دِعنِه ولَيع

ِبرياِت وكَذَا الْمسبوق إذَا قَام إلَى الْقَضاِء لَا يأِْتي ِبِه ِعند أَِبي يوسف ؛ ِلأَنه قَد أَتى ِبِه عِقيب الثَّناِء وِعندهما يأِْتي ِبِه ؛ التكْ
أَمو فوسلَ أَِبي يلَاِم قَوالِْإس ردص ارتاخأُ الْآنَ وقْري هِلأَن ازجا الِْإعِبه قَعاِني فَيعا الْم  

  لُهِحيِم : قَوِن الرمحِم اللَِّه الرأُ ِبسقْريو   

 علَى أَنها لَيست ِمن لَما قَالَ يقْرأُ وفَصلَها عن الثَّناِء دلَّ علَى أَنها ِمن الْقُرآِن وأَمره ِبالْمخافَتِة ِبها ِفي صلَاِة الْجهِر دِليلٌ
الْفَاِتحِة بلْ ِهي آيةٌ أُنِزلَت ِللْفَصِل بين السورتيِن وِلهذَا كُِتب ِفي الْمصحِف ِبخطٍّ علَى ِحدٍة ولَا يتأَدى ِبها فَرض الِْقراَءِة ؛ 

  .ِلأَنها بعض آيٍة ولَيست ِبآيٍة 

الشاِفِعي ِهي آيةٌ ِمن أَوِل الْفَاِتحِة قَولًا واِحدا ولَه ِفي أَواِئِل السوِر قَولَاِن وِفي تكْراِرها ثَلَاثُ ِرواياٍت عن أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ 
ِعيدلَا يةً ورٍة مكْعا ِفي كُلِّ رهؤقْري هأَن هنع فوسو يى أَبور ،هأَن هنع نسى الْحورِة وكْعالر ا ِفي ِتلْكه   

يقْرؤها ِفي أَوِل ركْعٍة ِعند ابِتداِء الِْقراَءِة ولَا يقْرؤها بعد ذَِلك إلَى أَنْ يسلِّم وروى محمد عنه أَنه يقْرؤها قَبلَ الْفَاِتحِة 
لسورِة وهذَا ِفي صلَاِة الْمخافَتِة أَما ِفي الْجهِريِة فَلَا يِعيدها ِفيها والصِحيح أَنه يأِْتي ِبها ِفي كُلِّ ركْعٍة مرةً ولَا وبعدها ِل

أِْتي ِبهي هٍد فَِإنمحم دِة إلَّا ِعنالْفَاِتحِة وورالس نيا بأِْتي ِبهِة يافَتخلَاِة الْما ِفي ص.  

  

  لُها : قَوِبه ِسريو   

وقَالَ الشاِفِعي يجهر ِبها ِفي صلَاِة الْجهِر وقَالَ ماِلك لَا يقْرؤها لَا ِسرا ولَا جهرا إلَّا ِفي التراِويِح يفْتِتح ِبها السورةَ دونَ 
  .الْفَاِتحِة 

  

 قَو اِب : لُهةَ الِْكتأُ فَاِتحقْري ثُم   

سميت فَاِتحةً ؛ ِلأَنها يفْتتح ِبها الِْقراَءةُ أَي يبدأُ وتسمى الْواِفيةَ ؛ ِلأَنها لَا تنتِصف ِفي الصلَاِة وتسمى السبع الْمثَاِني ؛ ِلأَنها 
ى ِفي كُلِّ رثَنا تا لَناِلٍك ِفيِهمِلمِة وِفي الْفَاِتح اِفِعيا ِخلَافًا ِللشهِة إلَيورالس مكَذَا ضا وندا ِعنكْنر نيعتا لَا تهاَءتِقر ٍة ثُمكْع

   .ري والتعِيني ينِفي التيِس} فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن { قَوله تعالَى 
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  لُهقَو : قَالَ آِمني الِّنيلَا الضو امفَِإذَا قَالَ الِْإم   

 ودهالْي مه ِهملَيع وبضغالْمى وارصالن مالُّونَ هالضةً وِخفْي آِمني امقَالَ الِْإم أَي.  

  

  لُها: قَوقُولُهيالمؤتم ويخفيها و    

وِإذَا سِمع الْمقْتِدي ِمن الِْإماِم ولَا الضالِّني ِفي صلَاِة الْمخافَتِة هلْ يؤمن قَالَ } إذَا أَمن الِْإمام فَأَمنوا {  السلَام ِلقَوِلِه علَيِه
 لَامِه السلَيِلِه عِلظَاِهِر قَو معن مهضعا{ بلَا الضو امإذَا قَالَ الِْإم فَقُولُوا آِمني ؛ ِلأَنَّ } لِّني نمؤلَا ي مهضعقَالَ بلْ ، وفَصي لَمو

 يؤمن ذَِلك الْجهر لَغو فَلَا يتبع وِفي صلَاِة الْجمعِة والِْعيديِن إذَا سِمع الْمقْتِدي ِمن الْمقْتدى التأِْمني قَالَ الِْإمام ظَِهري الديِن
 آِمنيةَ وِميسالتو دهشالتذَ ووعالت امِفي الِْإمخوِط يسبى قَالَ ِفي الْماوكَذَا ِفي الْفَت  

  لُهقَو : كَعريو ركَبي ثُم   

.  

ركَبِل يِحطَاِط فَِفي الْأَواِلان عم ركَبِغِري ياِمِع الصِفي الْجِحطَاِط واِلان عكِْبِري مةَ التنقَارِضي مقْتِفي الثَّاِني ياِم وِض الِْقيحِفي م 
ِرِه لَحن ويحِذف الْمد ِفي التكِْبِري ولَا يطَولُه ؛ ِلأَنَّ الْمد ِفي أَوِلِه خطَأٌ ِمن حيثُ الدين ِلكَوِنِه اسِتفْهاما وهو كُفْر وِفي آِخ

  .ِمن حيثُ اللُّغةُ 

 دمعِإنْ تلَاةَ والص فِْسدذَا يِة فَهزمالْه دِبم طَأً فَِإنْ قَالَ آللَّهكُونَ خا أَنْ يِإما وفِْسدكُونَ ما أَنْ يلُو إمخذَا لَا يِة هايهِفي النو
ا خلَّلَ الْأَِلف بين اللَّاِم والْهاِء فَهذَا لَا يضره ؛ ِلأَنه إشباع ولَِكن الْحذْف أَولَى وأَما إذَا مد الْهمزةَ يكْفُر ؛ ِلأَنه شك وأَما إذَ

ساِء ِبأَنْ والراِء والْب نيا بم دِإنْ مو ككَاِن الشا ِلمضأَي فِْسدت رأَكْب لَا ِمن مهضعقَالَ بو فِْسدي مهضعا قَالَ بمهنيطَ أَِلفًا ب
اِهيمرإب نع ِوير هِة ؛ ِلأَنِريبِبالْخ فْعالر لُهِإنْ كَانَ أَصو رأَكْب اَء ِمنالر ِزمجيو فِْسدي   

ا إلَى النفُوعرمِه ولَيقُوفًا عوم ِعيخقَالَ الن هأَن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبي } مزج كِْبريالتو مزةُ جالِْإقَامو مزالْآذَانُ ج {.   

  

  لُهاب: قَوأَص نيب فِْرجيِه ويتكْبلَى رِه عيدِبي ِمدتعيعه و   

ِه الْحالَِة ؛ ِلأَنه أَمكَن ولَا إلَى الضم إلَّا ِفي حالَِة السجوِد ِليقَع رُءوس الْأَصاِبِع مواِجهةً ولَا يندب إلَى التفِْريِج إلَّا ِفي هِذ
  ِللِْقبلَِة وما ِسوى ذَِلك يترك علَى عادِتِه فَلَا يتكَلَّف لَا ِللضم ولَا ِللتفِْريِج 
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  لُهقَو :سبيو هكِّسنلَا يو هأْسر فَعرلَا يو هرطُ ظَه   

 ِوير } قرهي اٌء لَمِفيِه م حِرِه قَدلَى ظَهع ِضعو ثُ لَويكُوِعِه ِبحِدلُ ِفي رتعكَانَ ي لَامِه السلَيع هاِم } أَنى إلَى الِْإمهتان لَوو
ِإحراِم قَاِئما فَرفَع الِْإمام رأْسه قَبلَ أَنْ يركَع لَا يِصري مدِركًا ِلهِذِه الركْعِة ولَو أَنه لَما انتهى إلَى الِْإماِم وهو راِكع فَكَبر ِللْ

نَّ تكِْبريةَ الِْإحراِم لَا تِصح إلَّا ِفي حالَِة الِْقياِم ولَو أَنَّ كَبر ِللِْإحراِم منحِنيا إنْ كَانَ إلَى الركُوِع أَقْرب فَصلَاته فَاِسدةٌ ؛ ِلأَ
الرجلَ إذَا ركَع فَطَأْطَأَ رأْسه قَِليلًا إنْ كَانَ إلَى الِْقياِم أَقْرب ِمنه إلَى تماِم الركُوِع لَا يجوز وِإنْ كَانَ ِمنه إلَى تماِم الركُوِع 
 ِمن كُوِع أَكْثَرِللر هأْسر ِفضخِه أَنْ يلَيع ِجبكُوِع يإلَى الر هتوبدلُغُ حبت بدكَانَ أَح لَوو ِخيكَذَا ِفي الْكَر أَهزأَج بأَقْر

لَا يكَالْقَاِئِم و هكُوِع ؛ ِلأَنالر نع هتوبدح ِزئُهجلَا تِتِه ووبدح ذَكَرى واوِحيِح كَذَا ِفي الْفَتلَى الصاُء ِبِه عِللْقَاِئِم اِلاقِْتد وزج
   .التمرتاِشي أَنه علَى اِلاخِتلَاِف ِفي اقِْتداِء الْقَاِئِم ِبالْقَاِعِد 

  

  لُهقُولُ : قَويفي ركوعه سبحان ربي العظيم ثالثا وذلك أدناه و   

  .ماِل الْجمِع أَو أَدنى كَماِل السنِة أَنْ يقُولَها عشرا أَي أَدنى كَ

وِفي منيِة الْمصلِّي أَدناه ثَلَاثٌ والْأَوسطُ خمس والْأَكْملُ سبع ولَو كَانَ الِْإمام ِفي الركُوِع فَسِمع ِمن خلِْفِه خفْق النعاِل 
و حإنْ قَالَ أَب مهضعقَالَ بِة ، واعمالْج نأِْخِري عالت نع ما لَهرجا زضأَي ٍد كَذَِلكمحم نعاِء ويةَ الريشخ مهِظرتنِنيفَةَ لَا ي

اللَّيِث إنْ عرفَه لَا ينتِظره وِإنْ لَم يعِرفْه لَا بأْس ِبانِتظَاِرِه ، كَانَ الداِخلُ غَِنيا لَم ينتِظره وِإنْ كَانَ فَِقريا جاز انِتظَاره وقَالَ أَبو 
  وقَالَ بعضهم إنْ كَانَ عادته حضور الْمسِجِد وملَازمةَ الْجماعِة جاز انِتظَاره وِإلَّا فَلَا 

  لُهقُولُ: قَويو هأْسر فَعري ثُم هِمدح نِلم اللَّه ِمعس    

  .هِذِه الْقَومةُ لَيست ِبفَرٍض ِعندهما 

  وقَالَ أَبو يوسف فَرض وقَولُه سِمع اللَّه ِلمن حِمده أَي أَجاب اللَّه ِلمن دعاه يقَالُ سِمع الْقَاِضي الْبينةَ إذَا قَِبلَها 

 لُهقَو :  دما لَك الْحنبر متؤقُولُ الْميو   

 نِلم اللَّه ِمعقُولَ سأَنْ ي دعا با ِسرقُولُها يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن اما الِْإمقُولُهلَا يو دملَك الْحا ونبر دمِب أَحذْهِفي مو
يره فَلَا ينسى نفْسه يعِني لَما قَالَ سِمع اللَّه ِلمن حِمده صار مِحثا علَى التحِميِد فَكَانَ علَيِه اِلامِتثَالُ حِمده ؛ ِلأَنه حرض غَ

م كُني لَمِه ولَيثَّ عا حلَم فَِردنا الْمفَِرِد قُلْننِميِع كَالْمسالت عأِْتي ِبِه مفَي لَامِه السلَيع لُهقَو ، ِتثَالُ لَهِه اِلاملَيع نيعِثلْ تتمي نم هع
 } دما لَك الْحنبفَقُولُوا ر هِمدح نِلم اللَّه ِمعس امأِْتي ا} إذَا قَالَ الِْإمذَا لَا يِلهِركَةَ واِفي الشنةُ تمالِْقسةٌ ومِذِه ِقسهو متؤلْم

هِميدحت قَعا لَوقُولُهي امكَانَ الِْإم لَو هِلأَنِميِع ؛ وسِبالت   

   .يِة بعد تحِميِد الْمأْموِم وهذَا ِخلَاف موضوِع الِْإمامِة ، وأَما الْمنفَِرد فَِإنه يجمع بينهما علَى الْأَصح كَذَا ِفي الِْهدا
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  لُهِه : قَويدي فَعري لَمو دجسو را كَبى قَاِئموتفَِإذَا اس   

 اهنيب قَدو ضفَر فوسو يقَالَ أَبا ومهدٍض ِعنِبفَر سا فَلَياُء قَاِئمِتوا اِلاسأَم.  

  

  لُهِض : قَولَى الْأَرِه عيدِبي ِمدتعيو   

  .يعِني ِفي حالَِة سجوِدِه 

  

  لُهِه : قَويأُذُن ذْوِه حيديِه وكَفَّي نيب ههجو عضوو   

 ِفي آِخِرها كَذَا ِفي النهايِة ِلأَنَّ آِخر الركْعِة معتبر ِبأَوِلها فَكَما يجعلُ رأْسه بين يديِه ِفي أَوِل الركْعِة ِعند التحِرميِة فَكَذَا
ويوجه أَصاِبع يديِه نحو الِْقبلَِة ِفي سجوِدِه ورِوي عن ابِن عمر أَنه رأَى رجلًا ساِجدا قَد عدلَ ِبيديِه عن الِْقبلَِة فَقَالَ 

سا يمهلَةَ فَِإنا الِْقبقِْبلْ ِبِهمتِه اسجالْو عاِن مدج  

  لُهِتِه : قَوهبجِفِه ولَى أَنع دجس   

هذَا هو السنةُ وِإنْ وضع جبهته وحدها دونَ الْأَنِف جاز وكَذَا لَو وضع أَنفَه وِبالْجبهِة عذْر فَِإنه يجوز ولَا يكْره ِلأَجِل 
وِإنْ لَم يكُن ِبالْجبهِة عذْر جاز ِعند أَِبي حِنيفَةَ ويكْره وِعندهما لَا يجوز وِإنْ سجد علَى خدِه لَا يجوز لَا ِفي حاِل الْعذِْر 

دالْخ عضوِمئُ ؛ ِلأَنَّ وذِْر ياِل الْعِفي ح هِرِه إلَّا أَنلَا ِفي غَيذِْر وِن الْعيدلَى الْيع ودجالس لَِة ثُمالِْقب ناِف عِحرى إلَّا ِباِلانأَتتلَا ي 
 فَرا ِخلَافًا ِلزنداِجٍب ِعنِبو سِن لَييتكْبالرو.  

  .وقَالَ أَبو اللَّيِث السجود علَى الركْبتيِن فَرض وعلَى الْيديِن لَيس ِبفَرٍض 

  

  لُهِتِه : قَوهبجِفِه ولَى أَنع دجسو   

إنما قَدم ِذكْر الْأَنِف ؛ ِلأَنه يوضع أَولًا ما كَانَ أَقْرب إلَى الْأَرِض ِعند السجوِد وهو أَقْرب إلَيها ِمن الْجبهِة وِمن شرِط 
ع قَدميِه ِفيِه فَِإنْ رفَعهما ِفي حاِل سجوِدِه لَا تجِزئُه السجدةُ وِإنْ رفَع أَحدهما قَالَ ِفي الْمرتبِة جواِز السجوِد أَنْ لَا يرفَ

   يجِزئُه مع الْكَراهِة ، ولَو صلَّى علَى الدكَّاِن وأَدلَى

 لَا يجوز وكَذَا علَى السِريِر إذَا أَدلَى ِرجلَيِه عنه لَا يجوز ، ولَو كَانَ موِضع السجوِد أَرفَع ِرجلَيِه عن الدكَّاِن ِعند السجوِد
كَانَ أَكْثَر لَا يجوز وأَراد اللَِّبنةَ ِمن موِضِع الْقَدميِن قَالَ الْحلْواِني إنْ كَانَ التفَاوت ِمقْدار اللَِّبنِة أَو اللَِّبنتيِن يجوز وِإنْ 

  الْمنصوبةَ لَا الْمفْروشةَ وحد اللَِّبنِة ربع ِذراٍع 
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  لُهلَى : قَوع رصأحدهما جاز عند أبي حنيفة فَِإنْ اقْت   

 لُبا صلَى مع دجِف إذَا سلَى الْأَنع اراِلاقِْتص وزجا يمإن وزجةُ لَا يبنالْأَر وهو ها لَانَ ِمنلَى مع دجا إذَا سأَم هِمن.  

  

  لُهلَا ي: قَو دمحمو فوسو يقَالَ أَبجوز االقتصار على األنف إال من عذر و   

  وهو ِروايةٌ عن أَِبي حِنيفَةَ وعلَيِه الْفَتوى 

  لُهقَو :جفَِإنْ س أَهزِبِه أَجفَاِضِل ثَو ِتِه أَوامِر ِعملَى كَوع د   

وكَورها دورها يقَالُ كَور ِعمامته إذَا أَدارها علَى رأِْسِه وِإنما يجوز إذَا وجد صلَابةَ الْأَرِض ولَو صلَّى علَى الْقُطِْن 
بةَ الْأَرِض أَجزأَه وِإلَّا فَلَا ، وكَذَا علَى الْحِشيِش الْموضوِع والتبِن فَِإنْ سجد علَى الِْحنطَِة والشِعِري الْمحلُوِج إنْ وجد صلَا

ِميِعهِفي ج ازاِلِق جواُء ِفي الْجيِذِه الْأَشه تفَِإنْ كَان وزجِن لَا يخالدِة ولَى الذُّرعو ازِإنْ جلِّي وصِة الْمينا ، كَذَا ِفي م
 وزجِه لَا يلَيع دجسِة واسجلَى النع هطَ كُمسإنْ ب وزجلَا ي ِضِهمعب دِعنو حالْأَص وهو ، ازا جِهملَيع دجسِه وكَفَّي عضو

  اِضِل ثَوِبِه فَِإنه يجوز ولَا يكْره إذَا كَانَ ِلدفِْع الْأَذَى وِإنْ لَم يكُن ِلدفِْع الْأَذَى يكْره وهو الصِحيح ، وأَما إذَا سجد علَى فَ

  لُهِه : قَويعبِدي ضبيو   

ذَا كَانَ ِفي الصف لَا يفْعلُ ، وأَما الْمرأَةُ فَلَا تفْعلُ أَي يظِْهرهما والضبع ِبالسكُوِن الْعضد وهذَا إذَا لَم يؤِذ أَحدا ، أَما إ
   وتلِْصق بطْنها ِبفَِخِذها ِفي السجوِد

كَالر ِة فَِهيِرميحالت دِن ِعنيدفِْع الْيا ِفي رأَموِد والْقُعوِد وجالسكُوِع وِة ِفي الررةُ كَالْحالْأَمى واوِل كَذَا ِفي الْفَتج  

  لُهقَو   

 :  

   ويجاِفي بطْنه عن فَِخذَيِه  

ميِة أَي يباِعده وأَما الْمرأَةُ فَتخِفض وتلِْصق بطْنها ِبفَِخِذها والْمرأَةُ تخاِلف الرجلَ ِفي عشرِة مواِضع ترفَع يديها ِعند التحِر
إلَى منِكبيها وتضع يِمينها علَى ِشماِلها تحت ثَدِيها ولَا تجاِفي بطْنها عن فَِخذَيها ولَا تبِدي ضبعيها وتجِلس متوركَةً ِفي 

 وتكْره جماعتهن وتِقف الِْإمامةُ وسطَهن ولَا تجهر ِفي موِضِع التشهِد ولَا تفِْرج أَصاِبعها ِفي الركُوِع ولَا تؤم الرجالَ
  الْجهِر والْأَمةُ كَالْحرِة ِفي جِميِع ذَِلك إلَّا ِفي رفِْع الْيديِن ِعند اِلافِْتتاِح فَِإنها ِفيِه كَالرجِل 
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  لُهقَو :اِبعأَص هجويلَِة والِْقب وحِه نلَيِرج    

 لَامِه السلَيِلِه عِه ِلقَوفَِخذَي مضيِه وياعِذر ِرشفْتلَا يوِدِه وجِدلُ ِفي ستعيِه ويدي اِبعأَص كَذَِلكلَا { ووِد وجِدلُوا ِفي الستاع
  .} لِْب ولْيضم فَِخذَيِه يفْتِرش أَحدكُم ِذراعيِه افِْتراش الْكَ

  

  لُهلَى ثَلَا: قَوي الْأَعبانَ رحبوِدِه سجقُولُ ِفي سيثا وذلك أدناه و   

 هالَى { ِلأَنعله تلَ قَوزا نلَى { لَمك الْأَعبر ماس حبس {لَمو وِدكُمجا ِفي سلُوهعاج لَامِه السلَيالَى قَالَ ععله تلَ قَوزا ن }

، وقَولُه وذَِلك أَدناه أَي أَدنى تسِبيحاِت السجوِد أَو أَدنى } قَالَ اجعلُوها ِفي ركُوِعكُم } فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم 
الُ أَنْ يالْكَمِة ، وناِل السى كَمنأَد ِع أَوماِل الْجا كَمرشا عقُولَه.  

 كَّنمتا ِليسمخ اما الِْإمقُولَهأَنْ ي بحتسي ِريقَالَ الثَّو عبلُ سالْأَكْمو سمطُ خسالْأَوثَلَاثَةٌ و اهنلِّي أَدصِة الْمينِفي مو
  ه أَصلًا جاز ويكْره الْمقْتِدي ِمن ثَلَاٍث فَِإنْ نقَص عن الثَّلَاِث أَو تركَ

  لُهقَو :هأْسر فَعري ثُم   

 ركَبيو   

 يحالر رما تم ارِمقْد فَعِنيفَةَ إذَا رأَِبي ح نع نسى الْحواِرِه فَروا ِفي ِمقْدكَلَّمتا واِلسج ِويتسى يتح فَعرةُ ِفيِه أَنْ ينالسو
أَج أَهز.  

وِفي الِْهدايِة ، الْأَصح أَنه إذَا كَانَ إلَى حاِل السجوِد أَقْرب لَا يجوز ؛ ِلأَنه يعد ساِجدا وِإنْ كَانَ إلَى الْجلُوِس أَقْرب جاز ؛ 
ونٌ ِعننسم لُوِس ِذكْرذَا الْجِفي ه سلَيا واِلسج دعي ها ِلأَنند  

  لُهقَو : دجسو را كَباِلسأَنَّ جفَِإذَا اطْم   

 نعو ِخيا قَالَ الْكَروِبهجِبوو اِفِعيِبِه قَالَ الشو ضفَر فوسو يقَالَ أَبا ومهدةٌ ِعناِجبكَاِن واِئِر الْأَرةُ ِفي سأِْنينالطُّم
نا سهأَن اِنيجرِة الْجايلَى ِروعِو وهالس ودجِه سلَيع ِجبا ياِهيا سكَهرإذَا ت ِخيِل الْكَرلَى قَوا أَنَّ عمهنيةُ الِْخلَاِف بفَاِئدةٌ و

 ِجبلَا ي اِنيجرالْج.  

  

  لُهو: قَودلَى صا عى قَاِئموتاسو را كَباِجدأَنَّ سِه فَِإذَا اطْميمِر قَد   

  .معتِمدا ِبيديِه علَى ركْبتيِه 
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  لُهد: قَوقْعلَا يوال يعتمد بيديه على األرض و    

  وِبِه قَالَ ماِلك وأَحمد وقَالَ الشاِفِعي يجِلس ِجلْسةً خِفيفَةً ويعتِمد ِبيديِه علَى الْأَرِض 

  لُهفْ: قَويلَ ِفي الْأُولَى وا فَعِة ِمثْلَ مِة الثَّاِنيكْعلُ ِفي الرع   

  .أَي ِمن الِْقياِم والِْقراَءِة والركُوِع والسجوِد 

  

  لُهذُ : قَووعتلَا يو فِْتحتسلَا ي هإلَّا أَن   

  ِلأَنَّ ذَِلك لَم يشرع إلَّا مرةً 

  لُهلَ: قَوِة الْأُولَى وكِْبريِه إلَّا ِفي التيدي فَعرا ي   

 لَامِه السلَيع لُها قَولَن هفِْع ِمنالر دِعنكُوِع والر دِعن فَعري اِفِعيقَالَ الشاِح { وافِْتت دِعن اِطنوِع مبِدي إلَّا ِفي سالْأَي فَعرلَا ت
  كَذَا ِفي الْكَرِخي } قْباِل الْبيِت والصفَا والْمروِة والْموِقفَيِن والْجمرتيِن والْقُنوِت والِْعيديِن الصلَاِة واسِت

  لُهقَو :لَهِرج شرِة افْتِة الثَّاِنيكْعِة ِفي الرِة الثَّاِنيدجالس ِمن هأْسر فَعفَِإذَا ر   

رسا الْيبصى ننمالْي بصنا وهلَيع لَسى فَج   

 كروا التونُ ِفيِهمنسا الْمِميعِن جيتدِفي الْقَع اِلكقَالَ مو.  

مرأَةٌ جلَست علَى أَلْيِتها الْيسرى وقَالَ الشاِفِعي ِفي الْقَعدِة الْأُولَى ِمثْلُ قَوِلنا وِفي الثَّاِنيِة ِمثْلُ قَوِل ماِلٍك وِإنْ كَانت ا
  .وأَخرجت ِرجلَها ِمن الْجاِنِب الْأَيمِن ؛ ِلأَنه أَستر لَها وتضم فَِخذَيها وتجعلُ الساق الْيمنى علَى الساِق الْيسرى 

  

  لُهلَ: قَوالِْقب وحن هاِبعأَص هجوِة و   

  .يعِني أَصاِبع ِرجِلِه الْيمنى 

  

   ووضع يديه على فخذيه  : قَولُه 

  .ِلأَنه أَسلَم ِمن الْعبِث ِفي الصلَاِة 
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  لُهلَِة : قَوالِْقب وحا نهاِبعطَ أَصسبو   

 ةٌ لَونةُ سدِذِه الْقَعه اِبِعِه ثُمأَص نيب قفَريِه ولَيع بجا واِهيا سكَهرا فَِإنْ تدمعتا مكَهرتأَنْ ي هكْريو هلَاتص تازا جكَهرت
   .سجود السهِو 

  

  لُهقَو : دهشتيو   

 فَِقيلَ إنه واِجب كَالْقَعدِة وهو الصِحيح وِقيلَ سنةٌ هذَا ِمن قَِبيِل إطْلَاِق اسِم الْبعِض علَى الْكُلِّ واختلَفُوا ِفي هذَا التشهِد
  .ولَا ِخلَاف ِفي التشهِد الثَّاِني أَنه واِجب وِفي شرِحِه التشهد مسنونٌ ِفي الْقَعدِة الْأُولَى والثَّاِنيِة 

  

  لُهِللَّ: قَو اتِحيالت دهشالتِه إلَى آِخِرِه و   

أَخذَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبيِدي وعلَّمِني التشهد كَما يعلِّمِني سورةً ِمن { هذَا تشهد ابِن مسعوٍد فَِإنه قَالَ 
ومعنى التِحيات ِللَِّه الْملْك ِللَِّه والْبقَاُء ِللَِّه والصلَوات يعِني } لطَّيبات إلَى آِخِرِه الْقُرآِن وقَالَ قُلْ التِحيات ِللَِّه والصلَوات وا

ةُ وهلْ يِشري ِبالْمسبحِة ِفي الشهادِة الصلَوات الْخمس والطَّيبات ِقيلَ شهادةُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه يعِني الْوحداِنيةَ ِللَِّه وِقيلَ الزكَا
 لُهفْعكَانَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبي؛ ِلأَنَّ الن معن مهضعقَالَ بِة وِكينلَى السلَاِة عى الصنبقَالَ لَا ؛ ِلأَنَّ م نا ماِيِخنشم ِمن

  ِبض أُصبعه الِْخنصر واَلَِّتي تِليها ويحلِّق الْوسطَى ِبالِْإبهاِم ويِشري ِبمسبحِتِه وكَيِفيته أَنْ يقْ

  لُهقَو : هكَاتربةُ اللَِّه ومحرو ِبيا النهك أَيلَيع لَامالس   

لَيلَةَ الِْمعراِج فَهذَا ِحكَايةٌ عن ذَِلك السلَاِم لَا ابِتداُء سلَاٍم ومعنى السلَاِم أَي السلَامةُ أَي ذَِلك السلَام الَِّذي سلَّمه اللَّه علَيك 
  .ِمن الْآفَاِت 

  

  لُهقَو : اِلِحنياِد اللَِّه الصلَى ِعبعو   

قُوِق الِْعبحقُوِق اللَِّه وِبح الْقَاِئم وه اِلحاِد الصالْفَس ِضد لَاحالصاِد و.  

  

  لُهِة الْأُولَى : قَودذَا ِفي الْقَعلَى هع ِزيدلَا يو   

ِويِو فَرهِة ِللسوِجبِة الْماديلَفُوا ِفي الزتاخِو وهالس ودجِه سلَيا فَعاِهيِإنْ كَانَ سو ا كُِرهاِمدإنْ كَانَ ع ادأَِبي فَِإنْ ز نع 
ماللَّه ادِقيلَ إذَا زا واِحدفًا ورح ادِنيفَةَ إذَا زح   
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صلِّ علَى محمٍد وِقيلَ لَا يِجب حتى يقُولَ وعلَى آِل محمٍد واختلَفُوا ِفي الْمسبوِق إذَا قَعد مع الِْإماِم ِفي الْقَعدِة الْأَِخريِة 
قَالَ ب ولُهسرو هدبإلَى ع دهشالت ركَرِقيلَ يو وعدِقيلَ يذَا ولَى هع ِزيدلَا ي مهضع.  

دجلِّي سصلَى الْمِإذَا كَانَ عاِت ووعالدو ِبيلَى النلَاِة عِبالصِد وهشأِْتي ِبالتي هأَن ارتخِة الْمايهِفي النلَغَ إلَى وبِو وها الست
 ِبيلَى النلَاِة عأِْتي ِبالصيو لِّمسيو ولُهسرو هدبلَى عع ِزيدلَا ي ِخيو قَالَ الْكَرعديو ِبيلَى النلِّي عصلْ يه ولُهسرو هدبع

   .ياِس قَوِل الطَّحاِوي يأِْتي ِبِه قَبلَ سجوِد السهِو والدعواِت ِفي تشهِد سجوِد السهِو وعلَى ِق

  

  لُهةً : قَواصاِب خةَ الِْكتِن فَاِتحييرِن الْأُخيتكْعأُ ِفي الرقْريو   

  .وتكْره الزيادةُ علَى ذَِلك وذَِلك سنةٌ علَى الظَّاِهِر 

وِة هايِفي الِْهدِه ولَيع بجا واِهيس كَهرت ى لَوتح اِجبو هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع نسى الْحورو ِحيحالص وِل هانُ الْأَفْضيب 
 وهالس هملْزلَا ي هأَن ِحيحالصِو وهالس ودجس.   

  

  لُهقَو :لَاِتِه جِفي آِخِر ص لَسِفيفَِإذَا ج ِلسجا يكَم األولى لَس    

  هذَا احِتراز عن قَوِل الشاِفِعي رِحمه اللَّه فَِإنه يجِلس ِعنده ِفي هِذِه الْقَعدِة متوركًا 

  لُهقَو : دهشتو   

 ضفَر ةُ فَِهيدا الْقَعأَمو دهشِني التأَع اِجبو وهو  

  لُهقَو :يصلي على النبي صلى اهللا عليه وسلم و   

  .ولَا تبطُلُ الصلَاةُ ِبترِكها ِعندنا ، 

  .وقَالَ الشاِفِعي ِقراَءةُ التشهِد والصلَاةُ علَى النِبي فَرضاِن حتى لَو تركَهما لَا تجوز الصلَاةُ 

  

   ا يشبه ألفاظ القرآن ودعا بم: ه قَولُ 

لَم يِرد حِقيقَةَ التشِبيِه ؛ ِلأَنَّ كَلَام الِْعباِد لَا يشِبه كَلَام اللَِّه ولَِكنه أَراد الدعواِت الْمذْكُورةَ ِفي الْقُرآِن ربنا آِتنا ِفي الدنيا 
 أَو يأِْتي ِبمعناه ِمثْلَ اللَّهم عاِفِني واعف عني وأَصِلح أَمِري واصِرف عني كُلَّ شر حسنةً وِفي الْآِخرِة حسنةً إلَى آِخِرِه

 اِحِمنيالر محا أَرِني يمحاروِلك وسِة رطَاعِتك وِملِْني ِبطَاععتاس ماللَّه.  
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  لُهواألدعية المأثورة : قَو   

ن وزجي ماللَّه لَامِه السلَيع ِبيالن نةُ عِويرةُ الْمأْثُورالْمآِن ولَى الْقُرطْفًا عا عهفْضخ وزجيلَى أَلْفَاظَ وطْفًا عِة عِعيالْأَد بص
رك يِإلَيو كُلُّه ريِدك الْخِبيو كُلُّه لْكلَك الْمو كُلُّه دملَك الْح رالش وذُ ِبك ِمنأَعِر كُلِِّه ويالْخ أَلُك ِمنأَس كُلُّه رالْأَم ِجع

 نعاِم والِْإكْرلَاِل وا ذَا الْجلَاِتي ، فَقَالَ قُلْ { كُلِِّه يو ِبِه ِفي صعاًء أَدعِني دلِّمولَ اللَِّه عسا رقَالَ ي هنع اللَّه ِضيكٍْر رأَِبي ب
 فُورالْغ تك أَنِني إنمحارِدك وِعن ةً ِمنِفرغِلي م فَاغِْفر تإلَّا أَن وبالذُّن ِفرغلَا يا وا كَِثريفِْسي ظُلْمت ني ظَلَمإن ماللَّه

 ِحيمالر {.  

  

  لُهقَو :و ِبمعدلَا يا يشبه كالم الناس و   

سا لَا يم مهكَلَامةَوِني فُلَانجوز مِني اللَّهاُكْس مِمثْلُ اللَّه مهِمن الُهؤِحيلُ ست   

رأَحلَى وا فَأَوهفِْسدِد لَا يهشالت دعاِس بِقيقَةَ كَلَاِم الن؛ ِلأَنَّ ح هلَاتص دفْسِد لَا تهشالت اِغ ِمنالْفَر دعا ِبِه بعى أَنْ لَا فَِإنْ د
يفِْسدها ما يشِبهه وهذَا ِعندهما ظَاِهر وكَذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ كَلَام الناِس صِنع ِمنه فَيِتم ِبِه صلَاته ِلوجوِد الصنِع فَكَانَ 

   .ِبهذَا الدعاِء خاِرجا ِمن الصلَاِة لَا مفِْسدا لَها 

  

  لُهةُ اللَِّه : قَومحرو كُملَيع لَامقُولُ السِميِنِه فَيي نع لِّمسي ثُم   

  .ولَا يقُولُ وبركَاته كَذَا ِفي الْمِحيِط 

  

  لُهاِرِه ِمثْلَ: قَوسي نع لِّمسيذلك و    

 ِمن فَضةُ أَخكُونَ الثَّاِنيةُ أَنْ تنالسو لَم كُملَيقُلْ عي لَمو لَامِإنْ قَالَ السو أَهزِه أَجلَيع ِزدي لَمو كُملَيع لَامالْأُولَى فَِإنْ قَالَ الس
ِلك والْمعنى ِبالسلَاِم أَنَّ من أَحرم يِصر آِتيا ِبالسنِة وِإنْ قَالَ سلَام علَيكُم أَو علَيكُم السلَام لَم يكُن آِتيا ِبها ويكْره ذَ

ِبالصلَاِة فَكَأَنه غَاب عن الناِس لَا يكَلِّمهم ولَا يكَلِّمونه وِعند الْفَراِغ كَأَنه رجع إلَيِهم فَيسلِّم ، ولَو سلَّم أَولًا عن يساِرِه 
ذَاِكر ا أَواِسيوِج نرةُ الْأُولَى ِللْخِليمسالتا واِهيس لَهإذَا فَع وهِه سلَيع سلَياِرِه وسي نع هِعيدِه أَنْ يلَيع سلَيِميِنِه وي نع لِّمسا ي

نلَاِم مِوي ِبالسنيفَاِء وِك الْجرتِة وِويسةُ ِللتالثَّاِنيلَاِة والص ِة ِمنِليمسكَذَا ِفي التفَظَِة ، والْحاِء وسالناِل وجالر ِميِنِه ِمني نع 
 فَظَةَ ِلفَِضيلَِتِهمِة الْحيِفي الن مقَدوِط يسبِة قَالَ ِفي الْمالثَّاِني.  

نلَا يو ِتِهمداهشِلم مِني آدب مقَدِغِري ياِمِع الصِفي الْجاٍس وبع نقَالَ اب ِدِهمدِفي ع ِلفتاُخ ها ؛ ِلأَنورصحا مددلَاِئكَِة عِوي ِللْم
أَم نع اِحدوئَاِت ويالس بكْتاِرِه يسي نع اِحدواِت ونسالْح بكْتِميِنِه يي نع اِحدفَظَِة والْح ةٌ ِمنسمِمٍن خؤكُلِّ م عاِمِه م
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَى النلِّي عصا يم بكْتِتِه ياِصين دِعن اِحدوو كَاِرهالْم هنع فَعدي اَءهرو اِحدواِت وريالْخ هلَقِّني
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ِد ِستبكِّلَ ِبالْعاِر وبِض الْأَخعِفي بِه وإلَي هلِّغبيفَةَ وفِْسِه طَرإلَى ن دبكِّلَ الْعو لَوو هنونَ عذُبي ذَِلك ِمن ِقيلَ أَكْثَرِلكًا ، وونَ م
 اِطنييالش هطَفَتتٍن لَاخيع.   

  

  لُهاَءِة ِفي: قَوِبالِْقر رهجيالفجر وفي الركعتين األوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما و    

  .ا هو الْمأْثُور الْمتواِتر هذَ

  

  لُهقَو : هفْسن عمأَسو رهاَء جإنْ ش ريخم وا فَهفَِردنِإنْ كَانَ مو   

الْج ولُ هالْأَفْضو هِمعسي نم لْفَهخ سلَي ه؛ ِلأَن افَتاَء خِإنْ شفِْسِه ون قِفي ح امإم هِة ِلأَناعمئَِة الْجيلَى هاُء عكُونَ الْأَدِلي ره
.  

  

  لُهقَو : هفْسن عمأَسو   

نفَِإنَّ أَد ِخيِن الْكَرسلُ أَِبي الْحذَا قَوهوِف ورالْح ِحيحصِة تافَتخالْم دكُونُ حيو هفْسن ِمعسِر أَنْ يهالْج دأَنَّ ح هى ظَاِهر
الْجهِر ِعنده أَنْ يسِمع نفْسه وأَقْصاه أَنْ يسِمع غَيره وحد الْمخافَتِة تصِحيح الْحروِف ووجهه أَنَّ الِْقراَءةَ ِفعلُ اللِّساِن دونَ 

خالْمو هرغَي ِمعسأَنْ ي رهالْج اِنيودقَالَ الِْهناِخ وماِن لَا الصكَِة اللِّسرح درج؛ ِلأَنَّ م ِحيحالص وهو هفْسن ِمعسةُ أَنْ يافَت
  .يسمى ِقراَءةً دونَ الصوِت وعلَى هذَا الِْخلَاِف كُلُّ ما يتعلَّق ِبالنطِْق كَالطَّلَاِق والْعتاِق واِلاسِتثْناِء 

  

  لُهقَو :ِإنْ شو افَتاَء خ   

ِلأَنه لَيس معه من يسمعه وأَما الصلَاةُ الَِّتي لَا يجهر ِفيها فَِإنَّ الْمنفَِرد لَا يجهر ِفيها بلْ يخاِفت حتى أَنه لَو زاد علَى قَدِر ما 
   .يسِمع أُذُنيِه فَقَد أَساَء 

  

  لُهقَو :يِر وصالْعِر واَءةَ ِفي الظُّهالِْقر امِفي الِْإمخ   

 لَامِه السلَيِلِه عفَةَ ِلقَورِإنْ كَانَ ِبعاُء { ومجاِر عهلَاةُ النِة } صعمِفي الْج رهجيةٌ ووعمساَءةٌ ما ِقرِفيه سلَي اُء أَيمِقيلَ صو
 النقِْل الْمستِفيِض ِفيِهما ومن فَاتته الِْعشاُء فَصلَّاها بعد طُلُوِع الشمِس إنْ أَم ِفيها جهر وِإنْ صلَّى وحده والِْعيديِن ِلوروِد

متِة حاعما ِبالْجإم صتخي ره؛ ِلأَنَّ الْج ِحيحالص وهو ريختلَا يا ومتح افَتِه خجلَى وفَِرِد عنالْم ققِْت ِفي حِبالْو ا أَو
   .التخِيِري ولَم يوجد واِحد ِمنهما 
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  لُها: قَوكَعثَلَاثُ ر رالِْوتت ال يفصل بينهن بسالم و   

ونَ الْفَرِنيفَةَ دأَِبي ح دِعن اِجبو رالِْوت دمأَح امِبِه قَالَ الِْإمِن ونوِر آثَاِر السةٌ ِلظُهكَّدؤةٌ منا سمهدِعنِة ونالس قفَوِض و
ي ِفيِهما ِمن حيثُ إنه لَا يكَفَّر جاِحده ولَا يؤذَنُ لَه وتِجب الِْقراَءةُ ِفي الركْعِة الثَّاِلثَِة ِمنه قَالَ يوسف بن خاِلٍد السمِتي ِه

واِجبةٌ حتى لَو تركَها ناِسيا أَو عاِمدا يِجب قَضاؤها وِإنْ طَالَت الْمدةُ وأَنها لَا تؤدى علَى الراِحلَِة ِمن غَيِر عذٍْر وأَنها لَا 
إنَّ اللَّه زادكُم {  هِذِه الشراِئِط والدِليلُ علَى وجوِبها قَولُه علَيِه السلَام تجوز إلَّا ِبِنيِة الِْوتِر ولَو كَانت سنةً لَما اُحِتيج إلَى

اؤها والْأَمر ِللْوجوِب وِلهذَا يِجب قَض} صلَاةً إلَى صلَاِتكُم أَلَا وِهي الِْوتر فَصلُّوها ما بين الِْعشاِء إلَى طُلُوِع الْفَجِر 
 لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسإلَى ر افضت ننالسفِْسِه وةَ إلَى اللَِّه لَا إلَى ناديالز افأَض لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِلأَنَّ الناِع ؛ ومِبالِْإج

ؤا تها ؛ ِلأَنذَّنْ لَهؤي ا لَممِإنو لَّمسِه ولَيِتِه عِإقَامت ِبآذَاِنِه وفَياِء فَاكْتقِْت الِْعشى ِفي ود.  

  

  لُهلَاٍم : قَوِبس نهنيفِْصلُ بلَا ي   

 اللَّه هِحمر اِفِعيِل الشقَو نذَا عِبه ِرزتاُح.  

  

  لُهكُوِع : قَولَ الرِفي الثَّاِلثَِة قَب تقْنيو   

ِجب علَى الصِحيِح حتى إنه يِجب السهو ِبترِكِه ساِهيا وهلْ يجهر ِبِه أَو يخاِفت قَالَ ِفي النهايِة الْمختار ِفيِه الْقُنوت وا
ِد أَنه يخاِفت وأَما إذَا كَانَ إماما فَقَد اختلَف الْمشاِيخ الِْإخفَاُء ؛ ِلأَنه دعاٌء وِمن سنِة الْأَدِعيِة الِْإخفَاُء ولَا إشكَالَ ِفي الْمنفَِر

  .ِفيِه قَالَ بعضهم يخاِفت وِإلَيِه مالَ محمد بن الْفَضِل وأَبو حفٍْص الْكَِبري ، وِمنهم من قَالَ يجهر ؛ ِلأَنَّ لَه شبها ِبالِْقراَءِة 

   ي الْمبسوِط اِلاخِتياروِف

 لَامِه السلَيِلِه عِم ِلقَوالْقَواِم والِْإم قفَاُء ِفي حالِْإخ } ِفيالذِّكِْر الْخ ريخ { ِخيقَالَ الْكَر ِمدتعي ِه أَويدِسلُ يرلْ يهو
  .والطَّحاِوي يرِسلُ 

اف يعتِمد وهو قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد وهلْ يصلِّي علَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفيِه قَالَ أَبو وقَالَ أَبو بكٍْر الِْإسكَ
 ِبيلَى النلَاةُ عكُونَ ِفيِه الصلُ أَنْ ياٌء فَالْأَفْضعد ه؛ ِلأَن معِث ناللَّي.  

 الْقَاِسِم الصفَّار إنما موِضع الصلَاِة علَى النِبي ِفي الْقَعدِة الْأَِخريِة ِفي الْفَتاوى ، وأَما صورةُ الْقُنوِت فَقَد بيناه ِفي وقَالَ أَبو
  .السراِج الْوهاِج 
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  لُهِة : قَونِميِع السِفي ج   

  .لنصِف الْأَِخِري ِمن رمضانَ وقَالَ الشاِفِعي ِفي ا

  

  لُهكُوِع : قَولَ الرِفي الثَّاِلثَِة قَب تقْنيو   

هكُوِع فَِإنِفي الر ذَكَّرت ثُم كَعى رتاَءةَ حالِْقر ِسينو تِة الثَّاِلثَِة قَنكْعِفي الر هأَن لَوو هدعب اِفِعيقَالَ الشأُ وقْريو هأْسر فَعري 
 وتالْقُن ِعيديةَ وورأُ السقْريو هأْسر فَعري هةَ فَِإنورالس ِسينةَ وأَ الْفَاِتحِو فَِإنْ قَرهِللس دجسيو كُوعالرو وتالْقُن ِعيديو

رأَ السورةَ ونِسي الْفَاِتحةَ فَِإنه يقْرأُ الْفَاِتحةَ ويِعيد السورةَ والْقُنوت ويِعيد الركُوع ، والركُوع ويسجد ِللسهِو ، وكَذَا إذَا قَ
  .ولَو أَنه لَم يِعد الركُوع أَجزأَه ؛ ِلأَنه حصلَ بعد الِْقراَءِة 

 لَوو ، ِزئُهجلَا ي فَرقَالَ زو ودعلَا يلَاِتِه ولَى صِضي عمأِْسِه يفِْع رر دعب ذَكَّرإنْ ت كَعفَر وتالْقُن ِسينةَ وورالسةَ وأَ الْفَاِتحقَر
ا لَا يمهةُ ِمنِحيحاِن الصتايِنيفَةَ ِروأَِبي ح نكُوِع فَعِفي الر ذَكَّرِإنْ تِو وهِللس دجسيِن ويهجِو ِفي الْوهِللس دجسي لَِكنو ودع

  .والْمسبوق يقْنت مع الِْإماِم ولَا يقْنت بعد ذَِلك ِفيما يقِْضي 

  

  لُهةً : قَوورساِب وةَ الِْكتِر فَاِتحالِْوت ٍة ِمنكْعأُ ِفي كُلِّ رقْريو   

   أَما

ر ؛ ِلأَنه سنةٌ ِعندهما فَتِجب الِْقراَءةُ ِفي جِميِعِه وكَذَا علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ رِحمه اللَّه ؛ ِلأَنه يحتملُ أَنْ يكُونَ ِعندهما فَظَاِه
اَءةَ ِفي الرالِْقر كراَءِة فَِإنْ تالِْقر وبجا واطُ ِفيهِتيةً فَكَانَ اِلاحنا ساعمإج تدِة الثَّاِلثَِة فَسكْع.  

  

  لُهي: قَو ِه ثُميدي فَعرو ركَب تقْنأَنْ ي ادقنت فَِإذَا أَر   

  .أَصم أَما التكِْبري فَِلأَنَّ الْحالَةَ قَد اختلَفَت ِمن حِقيقٍَة إلَى شبِهها وأَما رفْع الْيديِن فَِلِإعلَاِم الْ

  

  لُها : قَوِرهلَاٍة غَيِفي ص تقْنلَا يو   

  .وقَالَ الشاِفِعي يقْنت ِفي الْفَجِر 

ِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَعلَ الن{ وقَالَ الطَّحاِوي لَا يقْنت ِفي الْفَجِر ِعندنا ِفي غَيِر بِليٍة فَِإنْ وقَعت الْبِليةُ فَلَا بأْس ِبِه كَما 
 كَهرت انَ ثُميِني ِلحبانَ وذَكْوٍل وعلَى رو ععدا يرها شِفيه تقَن هقَِط } فَِإنلْتكَذَا ِفي الْم.   
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  لُهقَو :جا لَا يِنهيٍة ِبعوراَءةُ ساِت ِقرلَوالص ٍء ِمنيِفي ش سلَيا وهرغَي ِزئ   

  .يعِني أَنَّ الصلَاةَ لَا تِقف ِصحتها علَى سورٍة مخصوصٍة بلْ يقْرأُ ما تيسر ِمن الْقُرآِن 

  

  لُها : قَوهرأُ غَيقْرا لَا يِنهيلَاِة ِبعةً ِللصورِخذ ستأَنْ ي هكْريو   

 الْباِقي وِإيهاِم التفِْضيِل ويعِني ِبذَِلك ما ِسوى الْفَاِتحِة وذَِلك ِبأَنْ يعين سورةَ السجدِة وهلْ أَتى ِليوِم ِلما ِفيِه ِمن ِهجراِن
ز ِبأَي سورٍة قَرأَها ولَِكن يقْرأُ هاتيِن السورتيِن الْجمعِة وهذَا إذَا رأَى ذَِلك حتما واِجبا لَا يجوز غَيره أَما إذَا عِلم ِبأَنه يجو

وزجلَا ي هاِهلٌ أَنج ظُنلَا ي ا كَيانيا أَحمهرأَ غَيقْرِط أَنْ يرِبش لَِكن هكْرفَلَا ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صساَءِة ركًا ِبِقرربت 

   .غَيرهما 

  

  لُها: قَو لُهاونتا يلَاِة ماَءِة ِفي الصالِْقر ِمن ِزئجا يى منأَدسم القراءة عند أبي حنيفة و   

ةً ِمن الْقُرآِن لَم يجِزِه عن الِْقراَءِة ، ولَو تهجى آي} ولَم يولَد { وِمثْلُ قَوِلِه } لَم يِلد { يِريد ما دونَ الْآيِة ِمثْلُ قَوله تعالَى 
.  

 ازوِبِه الْج لَّقعتا يم ضفَالْفَر وهكْرمو بحتسمةٌ ونسو اِجبوو ضٍه فَرجِة أَوسملَى خلَاِة عاَءةُ ِفي الصِحيِط الِْقرِفي الْمو
أَِبي ح دةٌ ِعنامةٌ تآي وهالَى وعِلِه تكَقَو وزجِن تيتةُ كَِلمالْآي تِنيفَةَ فَِإنْ كَان } : ظَرن ثُم { َةً ِمثْلاِحدةً وكَِلم تِإنْ كَانو }

جوز وِفي الْخجنِدي يجوز فَِفيِه اخِتلَاف الْمشاِيِخ والْأَصح أَنه لَا ي" ن " و " ص " أَو حرفًا واِحدا ِمثْلَ } مدهامتاِن 
؛ ِلأَنها آيةٌ قَِصريةٌ والْواِجب ِقراَءةُ الْفَاِتحِة والسورِة ، والْمسنونُ أَنْ يقْرأَ ِفي الْفَجِر والظُّهِر ِبطُواِل } مدهامتاِن { ِبقَوِلِه 

بروِج ، وِقيلَ ِفي الظُّهِر دونَ الْفَجِر ؛ ِلأَنه وقْت شغٍل تحرزا عن الْملَِل ، وِفي الْعصِر الْمفَصِل وهو ِمن الْحجراِت إلَى الْ
 والْمستحب أَنْ يقْرأَ والِْعشاِء ِبأَوساِطِه وهو ِمن الْبروِج إلَى لَم يكُن وِفي الْمغِرِب ِبِقصاِرِه وهو ِمن إذَا زلِْزلَت إلَى آِخِرِه

 إلَى ثَلَاِثني ِرينِعش رِة قَدِفي الثَّاِنيِة ، وى الْفَاِتحِسو ِعنيبأَر ةً أَوآي ثَلَاِثني رِة الْأُولَى قَدكْعا ِفي الرِقيمِر إذَا كَانَ مِفي الْفَج
فَاِتحةَ وحدها أَو الْفَاِتحةَ ومعها آيةٌ أَو آيتاِن أَو يقْرأَ السورةَ ِبغيِر الْفَاِتحِة ، ولَو قَرأَ ِفي ِسوى الْفَاِتحِة والْمكْروه أَنْ يقْرأَ الْ

رب الناِس يقْرأُ ِفي الثَّاِنيِة قُلْ أَعوذُ الركْعِة الْأُولَى سورةً وِفي الْأُخرى سورةً فَوقَها يكْره ، وِإذَا قَرأَ ِفي الْأُولَى قُلْ أَعوذُ ِب
ةً ِمنى آيرأَ ِفي الْأُخقْرأَنْ ي هكْري هةً فَِإنأَ ِفي الْأُولَى آياِت إذَا قَراَءةُ الْآيذَا ِقرلَى هعا وضاِس أَيالن بِبر   

  .سورٍة فَوقَها 
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  لُهقَو :وسو يقَالَ أَبٍة طَِويلٍَة وآي اٍر أَواٍت ِقصثَلَاِث آي أَقَلُّ ِمن ِزئجلَا ي دمحمو ف   

لِْكتاِب كَآيِة الْكُرِسي وآيِة الديِن وقَولُهما ِفي الِْقراَءِة احِتياطٌ واِلاحِتياطُ ِفي الِْعباداِت أَمر حسن ، وِفي السفَِر يقْرأُ ِبفَاِتحِة ا
وأَي سورٍة شاَء ؛ ِلأَنَّ ِللسفَِر أَثَرا ِفي إسقَاِط شطِْر الصلَاِة فَلَأَنْ يؤثِّر ِفي تخِفيِف الِْقراَءِة أَولَى وهذَا إذَا كَانَ علَى عجلٍَة 

ِر نأُ ِفي الْفَجقْراٍر يقَرٍة ونِر فَِإنْ كَانَ ِفي أَميالس لَى ِمنع ِفيِف ثُمخالت عِة مناةُ الساعرم هِكنمي ه؛ ِلأَن قَّتشانوِج ورالْب وح
 وزجيو مهضعقَالَ بو ، وزجلَا ي مهضعاٍت قَالَ برةً ثَلَاثَ مةً قَِصريأَ آيقَر ا لَوِلِهمقَو.  

أَ ِنصى إذَا قَراوِفي الْفَتو هأَن لَماعو وزجةً لَا يامةً تلُغَ آيبى يتا حارٍة ِمراِحدٍة وآي ةً ِمناِحدةً وكَِلم ركَر ِن أَويترٍة مآي ف
  . ِعندهما يستحب ِفي الصلَواِت كُلِّها ما خلَا الْفَجر التسِويةُ بين الركْعتيِن ِفي الِْقراَءِة

وقَالَ محمد أَحب إلَي أَنْ يطَولَ الْأُولَى علَى الثَّاِنيِة ِبالِْإجماِع ِليدِركَها الْمتأَخر وِفيِه إعانةٌ لَه ؛ ِلأَنها وقْت نوٍم وغَفْلٍَة 
ِعلٍْم و قْتا وهقَاِت ؛ ِلأَناِئِر الْأَوِبِخلَاِف س افضم ذَِلكو ماهيناِل دِتغافَلُونَ ِباشغتا يمِر إنِر الْفَجافَلُوا ِفي غَيغت قَظٍَة فَلَوي

الِْإجماِع إعانةً لَهم علَى إلَى تقِْصِريِهم ، وأَما غَفْلَتهم ِبالنوِم فَلَيس ِباخِتياِرِهم فَيستحب ِفيها تطِْويلُ الْأُولَى علَى الثَّاِنيِة ِب
إدراِك الْجماعِة ، وأَما إطَالَةُ الثَّاِنيِة علَى الْأُولَى فَمكْروه ِبالِْإجماِع ِفي الصلَواِت كُلِّها وهذَا ِفي الْفَراِئِض ، وأَما ِفي السنِن 

كَذَا ِفي الْفَت هكْراِفِل فَلَا يوالنى واوكَذَا ِفي الْفَت هكْراِئِض يِفي الْفَرو هكْرِع لَا يطَوةً ِفي التآي ركَر لَوى ، واو.   

  

  لُهاِم : قَوالِْإم لْفخ متؤأُ الْمقْرلَا يو   

   . الْمخافَتِة وعن محمٍد أَنه قَالَ أَستحِسن لَه ِقراَءةَ الْفَاِتحِة ِفي صلَاِة

  

  لُهت: قَوِرِه احلَاِة غَيولَ ِفي صخالد ادأَر نماج إلى نيتين نية الصالة ونية المتابعة و   

 ى ِحنيون لَوا ، وِديقْتم ِصريى يتح رأَكْب اِم اللَّهِل الِْإمقَو دعةَ بعابتالْم ِوينلُ أَنْ يالْأَفْضو ازِة جامالِْإم ِقفوم امالِْإم قَفو
  .ِعند عامِة الْعلَماِء 

ا هو وقَالَ أَبو سهٍل لَا يجوز ، ولَو نوى اِلاقِْتداَء ِبالِْإماِم ولَم يعلَم من هو صح اِلاقِْتداُء ، ولَو نوى اِلاقِْتداَء ِبِه يظُنه زيدا فَِإذَ
   .عمرو وصح أَيضا وِإذَا نوى اِلاقِْتداَء ِبزيٍد فَِإذَا هو عمر لَا يِصح ؛ ِلأَنه اقْتدى ِبرجٍل لَيس هو ِفي الصلَاِة 

  

  لُهةٌ : قَوكَّدؤةٌ منةُ ساعمالْجو   

  .أَي قَِريبةٌ ِمن الْواِجِب 

حِفي التالَى وعِلِه تةٌ ِلقَواِجبفَِة و } اِكِعنيالر عوا مكَعارو { لَامِه السلَيِلِه عةٌ ِلقَونا سها إنا قُلْنمِإنا ووِبهجلَى ولُّ عدذَا يهو
 } اِفقنا إلَّا مهنع لَّفختى لَا يدِن الْهنس ةُ ِمناعمالْج {قَالَ عو لَامِه السلَي } قَاملَا تو ذَّنُ ِفيِهمؤٍة لَا ييثَلَاثٍَة ِفي قَر ا ِمنم
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ِهم استحوذَ أَي استولَى علَي} ِفيِهم الصلَاةُ إلَّا قَد استحوذَ علَيِهم الشيطَانُ علَيك ِبالْجماعِة فَِإنما يأْخذُ الذِّئْب الْفَارةَ 
وتمكَّن ِمنهم وِإذَا ثَبت أَنها سنةٌ مؤكَّدةٌ فَِإنها تسقُطُ ِفي حاِل الْعذِْر ِمثْلُ الْمطَِر والريِح ِفي اللَّيلَِة الْمظِْلمِة وأَما ِبالنهاِر 

أَو ِثنيبةُ الْأَخافَعدكَذَا ما وذْرع يحالر تسفَلَي افخكَانَ ي ِن أَويِفي الد هغَِرمي هِبسحأَنْ ي افخي جركَانَ إذَا خ ا أَوِدِهمأَح 
 أَو حضر الِْعشاُء الظُّلْمةَ أَو يِريد سفَرا وأُِقيمت الصلَاةُ فَيخشى أَنْ تفُوته الْقَاِفلَةُ أَو كَانَ قَيما ِبمِريٍض أَو يخاف ضياع ماِلِه

وأُِقيمت صلَاةُ الِْعشاِء ونفْسه تتوق إلَيِه وكَذَا إذَا حضر الطَّعام ِفي غَيِر وقِْت الِْعشاِء ونفْسه تتوق إلَيِه وكَذَا الْأَعمى لَا 
نْ وجد قَاِئدا وِعندهما يِجب إذَا وجد قَاِئدا ولَا يِجب علَى مقْعٍد ولَا يِجب علَيِه حضور الْجماعِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِإ

 ، ولَو مقْطُوِع الْيِد والرجِل ِمن ِخلَاٍف ولَا مقْطُوِع الرجِل ولَا الشيِخ الْكَِبِري الَِّذي لَا يستِطيع الْمشي وأَقَلُّ الْجماعِة اثْناِن
 لَوى ، واوِنثَ كَذَا ِفي الْفَتِقلُ حعا يِبيص أَمٍة واعملِّي ِبجصلَا ي لَفح ى لَوتةً حاعمج تلَاةَ كَانِقلُ الصعي ِبيص هعلَّى مص

فَِضيلَِة الْجماعِة ، ولَو نام أَو سها أَو شِغلَ عن الْجماعِة فَالْمستحب أَنْ صلَّى ِفي بيِتِه ِبزوجِتِه أَو جاِريِتِه أَو ولَِدِه فَقَد أَتى ِب
عمجي   

 قَدو ِبِهم لِّيصِزِلِه فَينِفي م لَهأَه }كِْبريالت ِركدٍة ياعما ِفي جموي ِعنيبلَّى أَرص نم لَامِه السلَيقَالَ ع لَه اللَّه بةَ الْأُولَى كَت
   .} براَءتيِن براَءةً ِمن الناِر وبراَءةً ِمن النفَاِق 

  

  لُهِة : قَونِبالس مهلَمِة أَعاماِس ِبالِْإملَى النأَوو   

  . الشِريعةُ أَي ِبما يصِلح الصلَاةَ ويفِْسدها والْمراد ِبالسنِة هنا

  

  لُهقَو :ا فواوسأقرؤهم لكتاب اهللا تعالى فَِإنْ ت   

  .يعِني إذَا استووا ِفي الِْعلِْم وأَحدهم قَاِرئ قُدم الْقَاِرئ ؛ ِلأَنَّ ِفيِه ِزيادةً 

  

  لُهقَو : مهعرا فَأَوواوسفَِإنْ ت   

  .ورِع وهو درجةٌ فَوق التقْوى ؛ ِلأَنَّ التقْوى اجِتناب الْمحاِرِم والْورع اجِتناب الشبهاِت ِلأَنَّ معه ِزيادةَ الْ

  

  لُهقَو : مهنا فَأَسواوسفَِإنْ ت   

 ِلأَنه أَخشع ِمن غَيِرِه فَِإنْ تساووا ِفي السن فَأَحسنهم خلُقًا فَِإنْ أَي أَكْبرهم ِسنا ؛ ِلأَنَّ ِفي تقِْدِمي الْأَسن تكِْثري الْجماعِة ؛
   .تساووا فَأَحسنهم وجها 



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                102

  

  لُهقَو : اِبيرالْأَعِد وبالْع قِْدميت هكْريو   

هنع اسالن ِفرنيِبِه و فختسم دبالَى ِلأَنَّ الْععت قَالَ اللَّه اِب غَاِلبرلُ ِفي الْأَعهالْجو اِديوالْب كُنسالَِّذي ي وه اِبيرالْأَعو 
 وِلِه { ِفيِهمسلَى رع لَ اللَّهزا أَنم وددوا حلَمعأَنْ لَا ي ردأَجو {  

  لُهالْفَاِسِق : قَوو   

  .أَمِر ِديِنِه ِلأَنه لَا يهتم ِب

  

   وولد الزنا : له قَو 

  .ِلأَنه لَيس لَه أَب يفَقِّهه فَيغِلب علَيِه الْجهلُ 

  

  لُهى : قَومالْأَعو   

 ِحيِط إذَا لَمِفي الْمِرِه ويلَِة إلَّا ِبغِدي إلَى الِْقبتهلَا يةَ واسجالن بنجتلَا ي هلَى ِلأَنأَو وفَه هلَ ِمناِء أَفْضرصالْب ِمن هرغَي كُني  

  لُهقَو : ازوا جمقَدفَِإنْ ت   

 لَامِه السلَيِلِه عفَاِجٍر { ِلقَوو ركُلِّ ب لْفلُّوا خِة } صابحالص ا ِمنمهرغَياِلٍك وم نب سأَنو رمع نِلأَنَّ ابوا ؛ وكَان اِبِعنيالتو
يصلُّونَ خلْف الْحجاِج مع أَنه كَانَ أَفْسق أَهِل زماِنِه حتى قَالَ عمر بن عبِد الْعِزيِز لَو جاَءت كُلُّ أُمٍة ِبِجناياِتها وِجئْنا 

قُلْت فَما الْأَفْضلُ أَنْ يصلِّي خلْف هؤلَاِء أَو اِلانِفراد ِقيلَ أَما ِفي حق الْفَاِسِق ِبأَِبي محمٍد لَغلَبناهم يعِني الْحجاج فَِإنْ 
د أَولَى ِلجهِلِهم فَالصلَاةُ خلْفَه أَولَى ِلما ذَكَرنا ِمن صلَاِة الصحابِة خلْف الْحجاِج وأَما الْآخرونَ فَيمِكن أَنْ يكُونَ اِلانِفرا

 قَدو مهتامإم هكْرت اس؛ ِلأَنَّ الن ِرِهمغَي لْفخ لِّيصلُ أَنْ يالْأَفْضلَاِة ووِط الصرِبش } لَه مها ومقَو أَم نم لَامِه السلَيقَالَ ع
 لَاةَ لَهونَ فَلَا صلْ} كَاِرهلَاةُ خالص هكْرتو فَاِسق ها ؛ ِلأَنبآِكِل الرِر وماِرِب الْخش ف.   

  

  لُهلَاةَ : قَوالص لَ ِبِهمطَواِم أَنْ لَا يِغي ِللِْإمبنيو   

 ِويا روِن ِلمنسِر الْمالْقَد دعِني بعٍم فَأَطَالَ ِب{ يلَّى ِبقَوص هنع اللَّه ِضياذًا رعلَّى أَنَّ موِل اللَِّه صسإلَى ر هكَوفَش امالِْقي ِهم
{ ورِوي أَنه } اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ لَه أَفَتانٌ أَنت يا معاذُ قَالَها ثَلَاثًا أَين أَنت ِمن والسماِء والطَّاِرِق والشمِس وضحاها 

أَنَّ معاذًا صلَّى ِبقَوِمِه صلَاةَ { وذُِكر ِفي الْمصاِبيِح } ةَ أَضعِفِهم فَِإنَّ ِفيِهم الْمِريض والْكَِبري وذَا الْحاجِة قَالَ صلِّ ِبِهم صلَا
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الَ معاذٌ إنه مناِفق فَذَهب الرجلُ إلَى رسوِل الِْعشاِء فَافْتتحها ِبسورِة الْبقَرِة فَانحرف رجلٌ ِمنهم فَسلَّم ثُم صلَّى وحده فَقَ
اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه إنا قَوم نعملُ ِبأَيِدينا ونسِقي ِبنواِضِحنا وِإنَّ معاذًا صلَّى ِبنا الْباِرحةَ فَقَرأَ 

فَتجوزت فَزعم أَني مناِفق ، فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت قَالَها ثَلَاثًا اقْرأْ والشمِس وضحاها وسبح الْبقَرةَ 
 أَتم وأَخف ِمما صلَّيت خلْف رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه ، وقَالَ أَنس ما صلَّيت خلْف أَحٍد} { اسم ربك الْأَعلَى ونحوهما 

 لَّمسِه ولَيع { َّأَن ِويرو } َولَ اللَِّه قَالسا رت يزجغَ قَالُوا أَوا فَرِر فَلَملَاِة الْفَجِن ِفي صيذَتوعأَ ِبالْمقَر لَامِه السلَيع ِبيالن
   .فَدلَّ علَى أَنَّ الِْإمام ينبِغي لَه أَنْ يراِعي حالَ الْجماعِة } عت بكَاَء صِبي فَخِشيت علَى أُمِه سِم

  

  لُهةً : قَواعمج نهدحو لِّنيصاِء أَنْ يسِللن هكْريو   

فَراِئض والنواِفلُ والتراِويح ، وأَما ِفي صلَاِة الِْجنازِة فَذُِكر ِفي النهايِة أَنه لَا يكْره لَهن يعِني ِبغيِر ِرجاٍل ، وسواٌء ِفي ذَِلك الْ
ى فَواِت الصلَاِة علَى الْبعِض ؛ ِلأَنَّ أَنْ يصلِّينها ِبجماعٍة وتِقف الِْإمامةُ وسطَهن ؛ ِلأَنهن إذَا صلَّينها فُرادى أَدى ذَِلك إلَ

  .الْفَرض يسقُطُ ِبأَداِء الْواِحدِة فَتكُونُ الصلَاةُ ِمن الْباِقياِت نفْلًا والتنفُّلُ ِبصلَاِة الِْجنازِة غَير مشروٍع 

  

  لُهقَو :نطَهسةُ وامالِْإم قَفَتو لْنفَِإنْ فَع    

 ةً ِمناهأَقَلُّ كَر ه؛ ِلأَن إلَى ذَِلك خيالش دشا أَرمِإناِم وقَاِم الِْإمم كرِط تسوةُ ؛ ِلأَنَّ ِفي التاهولُ الْكَرزلَا ت نطَهسا واِمهِبِقيو
رت نع ازِترِلأَنَّ اِلاحا ؛ ولَه رتأَس وِم إذْ هقَدلَى التِر أَوتاةُ الساعرةٌ فَكَانَ مناِم سقَاِم الِْإمِك مرت نع ازِتراِلاحو ضِر فَرتِك الس

 ، نهلَاتص دفْست لَم نهتامإم ِهنلَيع تمقَدِإنْ تٍة ولَا إقَامِبلَا أَذَاٍن و نلَّيٍة صاعمِبج نلَّيكَاِن فَِإذَا صِبِإس وه نطَهسو لُهقَوو
السِني ولَا يجوز فَتحها ، والْأَصلُ ِفيِه أَنَّ كُلَّ موِضٍع يصلُح ِفيِه بين فَهو وسطٌ ِبِإسكَاِن السِني ويكُونُ وسطٌ ظَرفًا كَقَوِلك 

كُلُّ مو مهنيب ِم أَيطَ الْقَوست ولَسفًا جا لَا ظَرمطٌ اسسكُونُ ويِني وِريِك السحطٌ ِبتسو وفَه نيِفيِه ب لُحصِضٍع لَا يو
اِء وا ِبالِْإميودا قُعاندحلُّوا وصلُ أَنْ يلَاةَ فَالْأَفْضوا الصاداةً أَررا عمأَنَّ قَو لَواِر ، وطَ الدست ولَسِلك جكَقَو مهضعب داعبتي

   .عن بعٍض فَِإنْ صلَّوا جماعةً وقَف الِْإمام وسطَهم كَالنساِء وصلَاتهم ِبجماعٍة مكْروهةٌ 

  

  لُهِميِنِه : قَوي نع هاِحٍد أَقَامو علَّى مص نمو   

  .كَانَ بعده أَشار إلَيِه ِبيِدِه إنْ كَانَ قَبلَ الشروِع فَظَاِهر وِإنْ 

 هرضِه لَا يلَيع مقَدم هودجساِم وا ِللِْإماِويسم قُوفُهِإنْ كَانَ وو الظَّاِهر ولُ هالْأَواِم وِقِب الِْإمع دِعن هاِبعأَص عضٍد يمحم نعو
الِْقياِم ، ولَو صلَّى خلْفَه أَو علَى يساِرِه جاز ؛ ِلأَنَّ الْجواز متعلِّق ِبالْأَركَاِن وقَد وِجدت إلَّا أَنه يكُونُ ؛ ِلأَنَّ الِْعبرةَ ِلموِضِع 
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  .مِسيئًا 

  

  لُها : قَوِهملَيع مقَدِن تيا اثْنفَِإنْ كَان   

مطُهسوتي فوسأَِبي ي نعو كَانَ ذَِلك ِعيخالن اِهيمرا قَالَ إبا قُلْنمطَهسو ِد فَقَاموالْأَسةَ ولْقَملَّى ِبعوٍد صعسم نا ؛ ِلأَنَّ اب
   .ِلِضيِق الْبيِت 

  

  لُهقَو : ِبيلَا ِبصأٍَة وروا ِبامدقْتاِل أَنْ يجِللر وزجلَا يو   

أَي كَما أَخرهن اللَّه ِفي الشهاداِت والِْإرِث وجِميِع } أَخروهن ِمن حيثُ أَخرهن اللَّه { ةُ فَِلقَوِلِه علَيِه السلَام أَما الْمرأَ
 لَا تنعِقد ِروايةً واِحدةً وِإنْ لَم يعلَم فَِفيِه اخِتلَاف الْمشاِيِخ ، الِْولَاياِت وهلْ تنعِقد التحِرميةُ إذَا اقْتدى ِبها إنْ عِلم أَنها امرأَةٌ

اِويِح جرِفي التفِّلٌ ونتم ه؛ ِلأَن اِلِغنيِللْب هتامإم وزجفَلَا ت ِبيا الصأَملًا ، وأَص ِقدعناِن لَا تيراِء ِبالْعِفي اِلاقِْتدلِْخي وب اِيخشم هزو
   .وكَذَا ِفي صلَاِة الِْعيديِن والْكُسوِف ، والْمختار أَنه لَا يجوز ِفي الصلَواِت كُلِّها 

  

  لُهاُء : قَوسالن انَ ثُميبالص الَ ثُمجالر فصيو   

 لَامِه السلَيِلِه عِلِني ِم{ ِلقَوى ِليهالنلَاِم وأُولُو الْأَح كُمن { لَم أَو لَمتاٌء احواِلغُ سالْب وه اِلمالْحقُوِل وونَ أُولُو الْعاِلغالْب أَي
   .يحتِلم فَِإنْ كَانَ معهم خناثَى وقَفُوا بين الصبياِن والنساِء احِتياطًا 

  

  لُهامرأة إلى جانب رجل وهما مشتركان في صالة واحدة أفسدت عليه صالته ن قامت فَإ: قَو   

والْمحاِرم كَالْأَجاِنِب ، وهذَا إذَا نوى الِْإمام إمامتها أَما إذَا لَم ينِو إمامتها لَم يضره محاذَاتها ولَا تجوز صلَاتها ؛ ِلأَنَّ 
 يثْبت ِبدوِن النيِة ِعندنا ِخلَافًا ِلزفَر ؛ وِلأَنا لَو صححنا اقِْتداَءها ِبغيِر ِنيٍة قَدرت كُلُّ امرأٍَة علَى فَساِد صلَاِتِه متى اِلاشِتراك لَا

 الْمفِْسدِة أَنْ تكُونَ الصلَاةُ مشتركَةً تحِرميةً وأَداًء احِترازا عن شاَءت ِبأَنْ تِقف إلَى جاِنِبِه فَتقْتِدي ِبِه وِمن شراِئِط الْمحاذَاِة
الْمسبوِق وأَنْ تكُونَ مطْلَقَةً أَي ذَات ركُوٍع وسجوٍد وأَنْ تكُونَ الْمرأَةُ ِمن ذَواِت الشهوِة حالًا أَو ماِضيا وأَنْ لَا يكُونَ 

نيِفيِه ب قُوما يم رقَد وهاِئِل والْح قَامم قُومةُ تجالْفُرِع وبِغلَظُ الْأُص ِغلَظُهِل وجِة الررخؤم رقَد اهنأَدةٌ وجلَا فُراِئلٌ وا حمه
نما يكُونُ ِفي الْكَعبِة وأَنْ ينِوي الِْإمام إمامتها إلَّا ِفي الْجمعِة الرجلُ وأَنْ تتِفق الِْجهةُ حتى لَو اُختِلف لَا تفِْسد وهذَا إ

 تفِْسد ، والِْعيديِن وقَدر بعضهم ِسن الْمرأَِة ِبسبِع ِسِنني وِقيلَ ِبِتسٍع والصِحيح أَنْ لَا يقَدر ِبشيٍء والْمجنونةُ إذَا حاذَته لَا
ولَو كَانت باِلغةً مشتهاةً ِلعدِم ِصحِة الصلَاِة ِمنها ، والصِبيةُ إذَا كَانت تعِقلُ الصلَاةَ وِهي لَا تشتِهي لَا تفِْسد ولَا يشترطُ ِفي 
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س لْ لَولَاِة بلَ الصأَو ِركداذَاِة أَنْ تحكِْم الْمِن حوقَيبسا مِإنْ كَانِه ولَيع فِْسدت كَترا أَدِفيم هاذَتِن فَحيتكْعر ٍة أَوكْعا ِبرقَهب
   .فَحاذَته ِفيما يقِْضياِن لَا تفِْسد علَيِه ؛ ِلأَنهما منفَِرداِن 

  

   ويكره للنساء حضور الجماعات : وله ق 

 ابوِني الشعِة ينِف الِْفتوخ ا ِفيِه ِمنِلم نهِمن.  

  

  لُهِن : قَويالِْعيدِة وعمالْجاِء والِْعشِرِب وغالْمِر وِفي الْفَج وزجالْع جرخأَنْ ت أْسلَا بو   

اِت كُلِّهلَوِفي الص جرخا فَتمهدا ِعنِنيفَةَ أَمأَِبي ح دذَا ِعنهلَى واِملَةٌ عِة حلْمةَ الْغأَنَّ ِشد لَهو ِة ِفيِهنغْبةَ ِلِقلَِّة الرنلَا ِفت ها ؛ ِلأَن
اِء فَهالِْعشِر وا ِفي الْفَجِر ، أَمصالْعِر وِفي الظُّه مهارِتشان اقأَنَّ الْفُس راِقطٍَة لَاِقطَةٌ غَيِلكُلِّ سِتكَاِب وِفي اِلارونَ واِئمن م

الْمغِرِب ِبالطَّعاِم مشغولُونَ وِفي الِْعيِد الْجبانةُ متِسعةٌ فَيمِكنها اِلاعِتزالُ عن الرجاِل فَلَا يكْره والْفَتوى الْيوم علَى الْكَراهِة 
 الزماِن ولَا يباح لَهن الْخروج إلَى الْجمعِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ ، كَذَا ِفي الْمِحيِط ِفي الصلَواِت كُلِّها ِلظُهوِر الِْفسِق ِفي هذَا

  .فَجعلَها كَالظُّهِر 

   .جماعِة وِفي الْمبسوِط جعلَها كَالِْعيديِن حتى إنه يباح لَهن الْخروج إلَيها ِبالِْإجماِع إلَيها ِبالْ

  

  لُهِة : قَواضحتسالْم لْفخ اتلَا الطَّاِهرِل ووالْب لَسِبِه س نم لْفخ لِّي الطَّاِهرصلَا يو   

نْ يصلِّي خلْف من ِبِه سلَس ِلما ِفيِه ِمن ِبناِء الْقَِوي علَى الضِعيِف ويصلِّي من ِبِه سلَس الْبوِل خلْف ِمثِْلِه ولَا يجوز أَ
  وانِفلَات ِريٍح ؛ ِلأَنَّ الِْإمام صاِحب عذْريِن والْمأْموم صاِحب عذٍْر واِحٍد 

  لُهال: قَو لْفخ لَا الْقَاِرئأمي و   

و قَضتنلَا ي قَهقَه ى لَوتح حلَى الْأَصا عاِرعش ِصريلَا يِإنْ ولَاةُ وِبِه الص ِصحا تآِن مالْقُر ِمن ِرفعلَا ي نم وه يالْأُمو وُءهض
 مهلَاتصو هلَاتص تدفَس قَاِرِئني ِإنْ أَمو ازج نييأُم يالْأُم أَم.  

نَّ خلْفَه قَاِرئًا ، وِفي ظَاِهِر الروايِة لَا فَرق وِفي الْكَرِخي إنما تفْسد صلَاته ِبالنيِة وقَالَ الْجرجاِني إنما تفْسد صلَاته إذَا عِلم أَ
  .ِرئ تفْسد صلَاته ِلِإمامِة الْقَاِرِئ أَما إذَا لَم ينِو إمامته لَا تفْسد كَالْمرأَِة ، ولَو افْتتح الْأُمي ثُم أَتى الْقَا

وقَالَ الْكَرِخي لَا تفْسد ؛ ِلأَنه إنما يكُونُ قَاِدرا علَى أَنْ يجعلَ صلَاته ِبِقراَءٍة قَبلَ اِلافِْتتاِح ولَو حضر الْأُمي والْقَاِرئ يصلِّي 
فَالْأَص هدحلَّى وصِد ِبِه وقْتي فَلَم نييِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الْأُمأَِبي ح دةٌ ِعنلَاةُ الْكُلِّ فَاِسدفَص نييأُمو قَاِرِئني ِإنْ أَمو دفْسا تهأَن ح

 من هو ِمثْلُه جاِئزةٌ ولَو صلَّى الْأُمي قَاِدرونَ علَى أَنْ يجعلُوا صلَاتهم ِبِقراَءٍة ِبأَنْ يقْتدوا ِبقَاِرٍئ وِعندهما صلَاته ، وصلَاةُ
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  .وحده والْقَاِرئ وحده جاز هو الصِحيح ، ولَا يجوز اقِْتداُء الْأُمي ِبالْأَخرِس لَا يأِْتي ِبالتحِرميِة 

  

  لُهاِن : قَويرالْع لْفِسي خكْتلَا الْمو   

لَا تاةً وراِري عالْع أَم لَوو ، هاؤقَض ِجبٍع لَا يطَوكَانَ ِفي ت لَوو ، وُءهضو قَضتنلَا ي قَهقَه ى لَوتلًا حةُ أَصِرميحالت ِقدعن
ِمثْلُه وه نماِري ولَاةُ الْعفَص لَاِبِسنيو   

اِحبكَذَا صاِع ومةٌ ِبالِْإجاِئزلَى جع نييأُمو قَاِرِئني إذَا أَم يالْأُم نيبو هنيب قالْفَراَء وِبأَِصحو ِمثْلُه وه ناِئِل ِبمِح السرالْج 
ا ِبانِقطَاِع الدِم وِإنْ اقْتدوا ِبصِحيٍح ولَاِبٍس قَوِل أَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الْعاِري والْمجروح لَا يمِكنهم أَنْ يجعلُوا صلَاتهم ِبِثياٍب ولَ

   .والْأُمي يمِكنه أَنْ يجعلَ صلَاته ِبِقراَءٍة ِبأَنْ يقْتِدي ِبقَاِرٍئ ؛ ِلأَنَّ ِقراَءةَ الِْإماِم لَه ِقراَءةٌ 

  

  لُهقَو :تالْم مميتالْم مؤأَنْ ي وزجيو ِئنيضو   

  .وهذَا ِعندهما ؛ ِلأَنها طَهارةٌ مطْلَقَةٌ غَير مؤقَّتٍة ِبوقٍْت ِبِخلَاِف طَهارِة الْمستحاضِة 

  عجِز عن الْماِء وقَالَ محمد لَا يجوز ؛ ِلأَنها طَهارةٌ ضروِريةٌ ِمن حيثُ إنه لَا يصار إلَيها إلَّا ِعند الْ

  لُهقَو : اِسِلنيِن الْغفَّيلَى الْخع اِسحالْمو   

وهذَا ِبالِْإجماِع ؛ ِلأَنَّ الْمسح طَهارةٌ كَاِملَةٌ لَا تِقف علَى الضرورِة ؛ وِلأَنَّ الْخف ماِنع ِسرايِة الْحدِث إلَى الْقَدِم وما حلَّ 
  .خف يِزيلُه الْمسح ِبالْ

  

  لُهالْقَاِعِد : قَو لْفخ لِّي الْقَاِئمصيو   

 دجسيو كَعري ى ِبِه قَاِئمدفَاقْت دجسيو كَعري ِني إذَا كَانَ الْقَاِعدعي.  

وٍر فَلَا يِصح قَالَ ِفي الْفَتاوى والنفَلُ والْفَرض ِفي ذَِلك سواٌء ِعند وقَالَ محمد لَا يجوز ؛ ِلأَنه اقْتدى غَير معذُوٍر ِبمعذُ
 ِصحِة محمٍد ولَهما إنَّ آِخر صلَاٍة صلَّاها النِبي علَيِه السلَام ِبأَصحاِبِه كَانَ ِفيها قَاِعدا وهم قَاِئمونَ ؛ وِلأَنه لَيس ِمن شرِط

 لَمِة وكْعالر ِبِتلْك دتاعو كَعرا وقَاِئم ركُوِع كَبِفي الر امالِْإم كرأَد لَو هلَالَِة أَناِم ِبداِم ِفي الِْقيوِم ِللِْإمأْمكَةُ الْمارشاِء ماِلاقِْتد
   .يشاِركْه ِفي الِْقياِم 
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  لُهلِّ: قَوصلَا يوِمِئ والْم لْفخ دجسيو كَعري الَِّذي ي   

 نلٌ عدب مميا أَنَّ التوِد كَمجالسكُوِع والر نلٌ عداَء بقَالَ ؛ ِلأَنَّ الِْإمي ذَِلك زوجي هفَِإن فَرا إلَّا زِميعا جاِبنحلُ أَصذَا قَوهو
ِل فَكَمسالْغوِء وضالْو هضعب هوِد ؛ ِلأَنجالسكُوِع والر نٍل عدِبب ساُء لَيا الِْإميذَا قُلْنِم فَكَذَا هميتالْم لْفِئ خضوتِللْم وزجا ي

الصلَاِة دونَ الْبعِض وذَِلك لَا يجوز ويصلِّي وبعض الشيِء لَا يكُونُ بدلًا عنه فَلَو جاز اِلاقِْتداُء ِبِه كَانَ مقْتِديا ِفي بعِض 
الْموِمئُ ِلاسِتواِئِهما إلَّا أَنْ يوِمئَ الْمؤتم قَاِعدا والِْإمام مضطَِجعا فَلَا يجوز وِإذَا كَانَ الِْإمام يصلِّي قَاِعدا ِبالِْإمياِء والْمقْتِدي 

  مياِء جاز ؛ ِلأَنَّ هذَا الِْقيام غَير معتبٍر ؛ ِلأَنه لَيس ِبركٍْن حتى كَانَ الْأَولَى تركَه قَاِئما ِبالِْإ

  لُهفْت: قَولِّي الْمصلَا يرض خلف المتنفل و   

 فَلَا يتحقَّق الِْبناُء علَى الْمعدوِم ويجوز اقِْتداُء الْمتنفِِّل ِبالْمفْتِرِض ؛ ِلأَنَّ اِلاقِْتداَء ِبناٌء ووصف الْفَرِضيِة معدوم ِفي حق الِْإماِم
ناُء قَِوي علَى ضِعيٍف ِلأَنَّ صلَاةَ الِْإماِم تشتِملُ علَى صلَاِة الْمقْتِدي وِزيادةً فَصح اقِْتداؤه ِبِخلَاِف الْمفْتِرِض ِبالْمتنفِِّل ؛ ِلأَنه ِب

 ضاَءةَ فَرِن ؛ ِلأَنَّ الِْقرييرِدي ِفي الْأُخقْتلَى الْمع ضاَءةُ فَرِرِض فَالِْقرفْتالْم لْففِِّل خنتلَاةَ الْمص متزوفَِإنْ ِقيلَ إذَا ج وزجفَلَا ي
ماِم نفْلٌ فَكَانَ ِفيها اقِْتداُء الْمفْتِرِض ِبالْمتنفِِّل قُلْنا لَما اقْتدى ِبِه لَم يبق علَيِه ِقراَءةٌ لَا ِفي جِميِع ركَعاِت النفِْل وِهي علَى الِْإ

  فَِريضةٌ ولَا ناِفلَةٌ 

  لُهقَو : را آخضلِّي فَرصي نم لْفا خضلِّي فَرصي نلَا مو   

لِّي ِلأَنَّ اِلاقِْتدصي نم لْفِس خِر أَملِّي ظُهصِصفَةً كَم ا أَوماِن اسضالْفَر رايغاٌء توساِد وحاِلات ِمن دافَقَةٌ فَلَا بومِركَةٌ واَء ش
رظُه   

 واِحٍد فَِإنه يجوز وِإذَا لَم يجز اقِْتداُء الْمقْتِدي هلْ يكُونُ الْيوِم فَِإنه لَا يجوز ِبِخلَاِف ما إذَا فَاتتهم صلَاةٌ واِحدةٌ ِمن يوٍم
 معن ِدينجا فَِفي الْخعطَوكُونُ تيفِْسِه ولَاِة نا ِفي صاِرعش.  

لْعصِر فَغربت الشمس فَجاَء إنسانٌ واقْتدى ِبِه ِفي وِفي الزياداِت والنواِدِر لَا يكُونُ تطَوعا ومن صلَّى ركْعتيِن ِمن ا
   .الْأُخرييِن يجوز وِإنْ كَانَ هذَا قَضاًء ِللْمقْتِدي ؛ ِلأَنَّ الصلَاةَ واِحدةٌ 

  

  لُهِرِض : قَوفْتالْم لْففِّلُ خنتلِّي الْمصيو   

يِف علَى الْقَِوي فَجاز وِإذَا كَانَ بين الِْإماِم والْمقْتِدي حاِئطٌ مِنع اِلاقِْتداُء إلَّا أَنْ يكُونَ الْحاِئطُ قَِصريا ِلأَنَّ ِفيِه ِبناَء الضِع
م ابفَِإنْ كَانَ ِفيِه ب ذَِلك ِمن ا إذَا كَانَ أَكْثَرأَمِن ، وياعالذِّر اِع أَوالذِّر اراِم ِمقْدِصلَ إلَى الِْإمأَنْ ي ادأَر لَو قْبن أَو وحفْت

 إذَا لَم اِنيلْوقَالَ الْح هِكنماِم لَا يولَ إلَى الِْإمصالْو ادأَر لَو ِغريص قْبن أَو لَقغم ابِإنْ كَانَ ِفيِه باُء واِلاقِْتد حص ذَِلك هكَنأَم
لَيع ِبهتش؛ ِلأَنَّ ي ازاِب جرِفي الِْمح امالِْإمِجِد وسى الْماِم ِفي أَقْصى ِبالِْإمداقْت لَوِإلَّا فَلَا ، وو هاؤاقِْتد حاِمِه صالُ إمِه ح
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نَ بينه وبين إماِمِه أَقَلُّ ِمن ثَلَاثَِة أَذْرٍع صح الْمسِجد وِإنْ اتسع فَحكْمه حكْم بقْعٍة واِحدٍة وِإنْ كَانَ ِفي الصحراِء إنْ كَا
   .اِلاقِْتداُء وِإلَّا فَلَا 

  

  لُها: قَوى ِبِإمداقْت نمم ثم علم أنه على غير طهارة أعاد الصالة و   

نه أَحدثَ ثُم صلَّى فَِإنَّ الصلَاةَ تفْسد والثَّاِني أَنْ يخِبر الِْإمام ِبذَِلك والِْعلْم ِبذَِلك ِمن وجهيِن إما ِبشهادِة الْعدوِل يشهدونَ أَ
هلْ إلَّا أَنقْبي لًا لَمدع كُني ِإنْ لَملًا ودإنْ كَانَ ع لُهلُ قَوقْبيِدثٌ وحا مأَنت ِبك ولَّيص قُولَهفِْسِه ِبأَنْ ين نةُ عادالِْإع بحتسي 

 ِه الْكُفْرلَيى عشخيو هلَاتص ِزئُهجٍة لَا تارلَى طَهع هأَن لَه نيبت ثُم بنج ِدثٌ أَوحم هأَن لَى ظَنلَّى عص لَوو ،.   

  

  لُهقَو :ِبج ِبِه أَوثَ ِبثَوبعلِّي أَنْ يصِللْم هكْريِدِه وس   

النِبي صلَّى اللَّه { الْعبثُ هو كُلُّ لَِعٍب لَا لَذَّةَ ِفيِه فَأَما الَِّذي ِفيِه لَذَّةٌ فَهو لَِعب وكُلُّ عمٍل مِفيٍد لَا بأْس ِبِه ِفي الصلَاِة ؛ ِلأَنَّ 
 نع قرالْع لَتلَاِتِه فَسِفي ص ِرقع لَّمسِه ولَيِتِه عهبج { رغَي وهكْرثُ مبالْعو هكْرِفيٍد فَيِبم سا لَيا مأَمِذيِه ، وؤكَانَ ي ه؛ ِلأَن

 لَامِه السلَيفِْسٍد قَالَ عِفي الْ{ م ِحكالضِم ووفَثَ ِفي الصالرلَاِة وثَ ِفي الصبثَلَاثًا الْع لَكُم كَِره قَاِبِر إنَّ اللَّهم {.  

 ِويرإنَّ { و لَامِه السلَيقَالَ عو ، هاِرحوج تعشلَخ هقَلْب عشخ لَاِة فَقَالَ لَوِتِه ِفي الصيثُ ِبِلحبعلًا يجأَى رر لَامِه السلَيع هأَن
الصلَاِة فَلَا ينبِغي أَنْ يشتِغلَ ِبغيِرها قَالَ ِفي الذَِّخريِة إذَا حك جسده لَا أَي شغلًا ِللْمصلِّي ِبأَعماِل } ِفي الصلَاِة لَشغلًا 

ياٍت تفْسد صلَاته كَما لَو تفْسد صلَاته إذَا فَعلَه مرةً أَو مرتيِن أَو ِمرارا وبين كُلِّ مرتيِن فُرجةٌ أَما إذَا فَعلَه ثَلَاثَ مراٍت متواِل
 دفْساٍت ترثَلَاثَ مو دفْسِن لَا تيترم هرعش فتن.  

الرو ابلْ الذَّهه كلَفُوا ِفي الْحتاخٍة واِحدٍة وفْعإذَا كَانَ ِبد هلَاتص دفْسثَلَاثًا ت هدسج كى إذَا حاوِفي الْفَتو ةً أَورم وعج
  .الذَّهاب مرةً والرجوع مرةً أُخرى 

  

  لُهقَو :صالْح قَلِّبلَا يى إال أن ال يمكنه السجود عليه فيسويه مرة واحدة و   

وقَالَ } لَام ِلأَِبي ذَر مرةً يا أَبا ذَر وِإلَّا فَذَر ، وقَالَ علَيِه الس{ وتركُه أَفْضلُ وأَقْرب إلَى الْخشوِع ؛ ِلأَنَّ ذَِلك نوع عبٍث 
 ِإلَّا فَذَرةً ورم ا ذَرا أَبِر فَقَالَ يجِة الْحِويست نِر عشالْب ريخ و ذَرأَلَ أَبس وها وعجِفيِه س مهضعب.  

  

  لُهقَو :هاِبعأَص ِقعفَرلَا يو    

 توصى تتا حهدمي ا أَوهِمزغأَنْ ي وهو }ِليِلع لَامِه السلَيِلِه عِلقَو   
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ي الصلَاِة وقَالَ علَيِه السلَام الضاِحك ِف} { رِضي اللَّه عنه إني أُِحب لَك ما أُِحب ِلنفِْسي لَا تفَرِقع أَصاِبعك وأَنت تصلِّي 
  .} والْملْتِفت والْمفَرِقع أَصاِبعه ِبمنِزلٍَة واِحدٍة 

  

  لُهقَو : رصختلَا يو   

ِقيلَ ؛ ِلأَنَّ هوِن ونسِع الْمضالْو كرِلأَنَّ ِفيِه توِد ؛ وهلُ الْيمع هِتِه ؛ ِلأَناِصرلَى خع هدي عضلَا ي الَةُ أَيحاِب وصلُ الْمذَا ِفع
  .الصلَاِة حالَةٌ يناِجي ِفيها الْعبد ربه فَِهي حالَةُ اِلافِْتخاِر لَا حالَةُ إظْهاِر الْمِصيبِة 

  

  لُهقَو : هبِدلُ ثَوسلَا يو   

  .رداَء علَى كَِتفَيِه ولَم يعِطفْه علَى بعِضِه وهو أَنْ يلِْقيه ِمن رأِْسِه إلَى قَدميِه أَو يضع ال

  

 وال يعقص شعره : وله ق   

لَّهفَح هرعاِقٍص شاِجٍد عٍل سجِبر رم هأَن هنع اللَّه ِضير رمع نعو وهكْرم وهأِْسِه وِر رخؤِفي م هِقدعيو هعمجأَنْ ي وهو 

 هعم دجسِلي ِسلْهرفَلْي هرعش كُمدلَ أَحقَالَ إذَا طَوِنيفًا وا علح.  

  

  لُهقَو : هبثَو كُفلَا يو   

 ودجالس ادلِْفِه إذَا أَرخ ِمن ِه أَويدِن ييب ِمن هفَعرأَنْ ي وهت أَ{ وأُِمر لَامِه السلَيقَالَ ع ظٍُم لَا أَكُفِة أَععبلَى سع دجنْ أَس
  .} ثَوبا ولَا أَعِقص شعرا 

  

  لُهقَو : ِفتلْتلَا يو   

 لَامِه السلَيِلِه علَكَةٌ { ِلقَوه هلَاِة فَِإنِفي الص اِلالِْتفَاتو اكُمإي {نع لِْويأَنْ ي وهكْرالْم اِلالِْتفَاتو نع ههجو جرخى يتح قَه
 هكْرلَا ي قَهنع لِْويِر أَنْ يغَي ةً ِمنرسي ةً أَونمِنِه ييِخِر عؤِبم ظَرن لَوو هلَاتص تدِرِه فَسدِبص فَتا إذَا الْتأَملَِة ، وِة الِْقبهِوج }

 لَّى اللَّهص ِبيِه ؛ ِلأَنَّ النينيِق عؤلَاِتِه ِبمِفي ص هابحلَاِحظُ أَصكَانَ ي لَّمسِه ولَيع { فِلي الْأَنا يا ِممفُهِن طَريالْع قؤم
فُهفَّفًا طَرخاِء مِر الْخكَسالِْميِم و مِه ِبضينيع ِخرؤمِلي الْأُذُنَ ، وا يا ِممفُهاظُ طَراللِّحأَنْو هكْريغَ ودِلي الصا الَِّذي ي   
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النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نهى أَنْ يدبح الرجلُ ِفي { يرفَع رأْسه إلَى السماِء ؛ ِلأَنه كَاِلالِْتفَاِت وأَنْ يطَأِْطئَ رأْسه ؛ ِلأَنَّ 
  .ويكْره أَنْ يتمايلَ علَى يمناه أَو يسراه } صلَاِتِه تدِبيح الِْحماِر 

  

  لُهقِْعي : قَولَا يو   

كَلِْب وهو أَنْ ينِصب عِقبيِه ويجِلس علَيِهما وِقيلَ هو أَنْ ينِصب ركْبتيِه ويضع يديِه علَى الْأَرِض كَالْكَلِْب إلَّا أَنَّ إقْعاَء الْ
  .ِفي نصِب الْيديِن وِإقْعاَء الْآدِمي ِفي نصِب الركْبتيِن إلَى صدِرِه ، 

ِذِه الصاَء الْكَلِْب ِبه؛ ِلأَنَّ إقْع حذَا أَصها وبصِه نيتكْبر ِصبنيِض ولَى الْأَرِه عيتأَلْي عضأَنْ ي وِة هايهِفي النأَنْ و هكْريفَِة و
ِلقَوِل أَِبي ذَر رِضي اللَّه عنه نهاِني خِليِلي علَيِه السلَام عن ثَلَاٍث أَنْ أَنقُر نقْر الديِك وأَنْ أُقِْعي إقْعاَء { يفْتِرش ِذراعيِه 

ه أَنْ يتمطَّى أَو يتثَاوب فَِإنْ غَلَبه شيٌء ِمن ذَِلك كَظَم وجعلَ يده علَى ِفيِه ؛ ويكْر} الْكَلِْب وأَنْ أَفْتِرش افِْتراش الثَّعلَِب 
 فَاه طِّيغأَنْ يلَاِة وِه ِفي الصينيع ِمضغأَنْ ي هكْريو اموالْه ٌء ِمنيلِْقِه شلَ ِفي حخدأَنْ ي نأْملَا ي هلَ ِلأَنِفع ِبهشي ه؛ ِلأَن

  .الْمجوِس إلَّا إذَا تثَاوب فَلَه ذَِلك ِلما ذَكَرناه آِنفًا 

  

  لُهِدِه : قَولَا ِبياِنِه وِبِلس لَامالس درلَا يو   

تفْسد أَيضا وِإنْ أَشار ِبرد السلَاِم ِبرأِْسِه أَو ِبيِدِه أَو ِبأُصبِعِه لَا فَِإنْ رده ِبِلساِنِه بطَلَت صلَاته وكَذَا إذَا صافَح ِبِنيِة السلَاِم 
  .تفْسد إلَّا أَنه يكْره ويكْره السلَام علَى الْقَاِرِئ والْمصلِّي والْجاِلِس علَى الْبوِل والْغاِئِط 

  

  لُهقَو :عبرتلَا يذٍْر وع إلَّا ِمن    

  .ِلأَنَّ ِفيِه ترك سنِة الْقُعوِد فَِإنْ كَانَ ِبِه عذْر جاز ؛ ِلأَنَّ الْأَعذَار تؤثِّر ِفي فُروِض الصلَاِة فَكَذَا ِفي هيئَِتها 

  

  لُهقَو : برشلَا يأْكُلُ ولَا يو   

طَلَتب لَ ذَِلكفَِإنْ فَع   

ته سواٌء أَكَلَ عاِمدا أَو ناِسيا ؛ ِلأَنه معنى يناِفي الصلَاةَ وحالَةُ الصلَاِة مذَكِّرةٌ ، قَالَ ِفي الْغايِة ما أَفْسد الصوم أَفْسد صلَا
ابتلَعه إنْ كَانَ دونَ الِْحمصِة لَم تفْسد صلَاته ؛ ِلأَنه تبع ِلِريِقِه الصلَاةَ وما لَا فَلَا حتى إذَا كَانَ بين أَسناِنِه شيٌء ِمن طَعاٍم فَ

ص دفْست اِنِه لَمنأَس نيا بمد لَعتاب لَوو ، موالصلَاةَ والص دا أَفْساِعدِة فَصصالِْحم رِإنْ كَانَ قَدو ، هكْري هإلَّا أَن تإذَا كَان هلَات
 فِْسدِنيفَةَ لَا تأَِبي ح نعوِر وهشلَى الْمع تدةً أَفْسِسمِسم لَعتِإنْ ابيِق وةُ ِللرلَبالْغ.   
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  لُهقَو : فرصان هغَلَب ثُ أَودالْح قَهبفَِإنْ س   

 ِبِعلِْمِه لَِكن لَم يقِْدر علَى ضبِطِه ، ولَو عطَس فَسبقَه الْحدثُ أَو تنحنح أَو سعلَ فَخرج السبق ِبغيِر ِعلِْمِه وقَصِدِه والْغلَبةُ
 ِحيحالص وِني هبلَا ي هفَِإن ِتِه ِريحِبقُو.  

  

  لُهقَو : فرصان   

ِبثَ ساعةً قَدر ما يؤدي ركْنا بطَلَت صلَاته وِإذَا انصرف يباح لَه الْمشي واِلاغِْتراف أَي ِمن ساعِتِه ِمن غَيِر توقٍُّف فَِإنْ لَ
نْ يكُونَ ِمن تحِت الْقَِميِص ِمن الِْإناِء واِلانِحراف عن الِْقبلَِة وغَسلُ النجاسِة واِلاسِتنجاُء إذَا أَمكَنه ِمن غَيِر كَشِف عورِتِه ِبأَ

  ، ولَو وجد ماًء ِفي مكَان وجاوزه إلَى مكَان آخر تفْسد صلَاته ؛ ِلأَنَّ هذَا مشي ِمن غَيِر حاجٍة 

  لُهلَاِتِه : قَولَى صى عنبأَ وضوتو لَفختا اسامفَِإنْ كَانَ إم   

اِلاسِتخلَاِف أَنْ يجره ِبثَوِبِه إلَى الِْمحراِب ثُم الْمصلِّي لَا يخلُو إما أَنْ يكُونَ منفَِردا أَو مقْتِديا أَو إماما أَما إذَا كَانَ كَيِفيةُ 
أَتم صلَاته ِفي الْموِضِع الَِّذي توضأَ ِفيِه وِإنْ شاَء عاد إلَى منفَِردا وسبقَه الْحدثُ فَانصرف وتوضأَ فَهو ِبالِْخياِر إنْ شاَء 

مصلَّاه والْأَفْضلُ الْعود وهو اخِتيار السرخِسي ِليكُونَ مؤديا جِميعها ِفي مكَان واِحٍد وِقيلَ الْأَفْضلُ ِفي الْموِضِع الَِّذي 
يِه ِلما ِفيِه ِمن تقِْليِل الْمشِي ، وأَما إذَا كَانَ مقْتِديا فَانصرف وتوضأَ فَِإنه يعود إلَى مكَاِنِه إلَّا أَنْ يكُونَ إمامه قَد توضأَ ِف

ِه وهو ِفي موِضِعِه الَِّذي توضأَ ِفيِه وِإنْ كَانَ الِْإمام قَد فَرغَ فَرغَ ِمن صلَاِتِه أَو لَا يكُونُ بينهما حاِئلٌ فَيجوز لَه اِلاقِْتداُء ِب
 ارص لَّاهصإلَى م ادعأَ وضوتو فرصا فَاناما إذَا كَانَ إمأَمأَ ِفيِه ، وضوِضِع الَِّذي تولَاِتِه ِفي الْملَى صع ِنيبأَنْ ي لَه ازج

أْممِمن جرِجِد خسالْم ِمن جرا خلَم هالثَّاِني ؛ ِلأَن وه امالِْإما ووم   

ن شرِط الِْإمامِة وصار مؤتما ، ولَو أَنَّ الِْإمام أَفْسد صلَاته قَبلَ أَنْ يقُوم الثَّاِني مكَانه فَسدت صلَاتهم جِميعا وقَولُه وبنى ِم
 ِمن ِقيتسأَنْ ي لَه اِنيِغينرِفي الْمالِْبئِْر و ِتقَاِء ِمناِلاسالْكَلَاِم وِب ورالشالْأَكِْل و لَاةَ ِمناِفي الصنلًا يلَ ِفعفْعاِء أَنْ لَا ياِز الِْبنوج

 راٌء آخم هدِعن كُني الِْبئِْر إذَا لَم.  

الْكَرِخي لَا يبِني مع اِلاسِتقَاِء ِمن الِْبئِْر ، ولَو بالَ أَو تغوطَ لَا يبِني ؛ ِلأَنَّ هذَا حدثٌ عمد وهو يمنع الِْبناَء وِإنْ ملَأَ وقَالَ 
 ازٍة جاِحدٍد وِبي لَهمِإنْ حِني وبِن لَا ييدِبي لَهمحاَء والِْإن لٌ كَِثريمِن عيدلَ ِبيماُء ؛ ِلأَنَّ الْحالِْبن لَه.  
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  لُهلُ : قَوأَفْض افِتئْناِلاسو   

مام والْمأْموم إنْ تحرزا عن شبهِة الِْخلَاِف وهذَا ِفي حق الْكُلِّ ِعند بعِض الْمشاِيِخ وِقيلَ هذَا ِفي حق الْمنفَِرِد قَطْعا وأَما الِْإ
كَانا يِجداِن جماعةً فَاِلاسِتئْناف أَفْضلُ أَيضا وِإنْ كَانا لَا يِجداِن فَالِْبناُء أَفْضلُ ِصيانةً ِلفَِضيلَِة الْجماعِة وصحح هذَا ِفي 

فَالْأَفْضلُ اِلاسِتئْناف وِفي الْكَرِخي الْأَفْضلُ أَنْ يتوضأَ أَو يتكَلَّم ويستأِْنف الْفَتاوى ، وقَالَ بعضهم إنْ كَانَ ِفي الْوقِْت سعةٌ 
   .؛ ِلأَنه يؤدي فَرضه ِمن غَيِر مشٍي ولَا اخِتلَاٍف فَهو أَولَى 

  

  لُهأَ: قَورإلَى ام ظَرن أَو لَمتفَاح امفَِإنْ ن أَو نج لَ أَوزأغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصالة جميعا ٍة فَأَن   

 ِلأَنَّ هِذِه الْعواِرض يندر وجودها ِفي الصلَاِة فَلَم يكُن ِفي معنى ما ورد ِبِه النص وكَذَا الْقَهقَهةُ ؛ ِلأَنها ِبمنِزلَِة الْكَلَاِم قَالَ

ِفي الْمبسوِط ِهي أَفْحش ِمن الْكَلَاِم ِعند الْمناجاِة حتى نقَضت الْوضوَء ثُم سوى بين النسياِن والْعمِد ِفي الْكَلَاِم فَِفي 
   .الْقَهقَهِة أَولَى 

  

  لُها: قَواِهيس ا أَواِمدلَاِتِه عِفي ص كَلَّملت صالته  بطفَِإنْ ت   

يعِني كَلَاما يعرف ِفي متفَاهِم الناِس سواٌء حصلَت ِبِه حروف أَم لَا حتى لَو قَالَ ما يساق ِبِه الِْحمار فَسدت صلَاته فَِإنْ 
 حروف إنْ كَانَ ِمن ِذكِْر الْجنِة أَو الناِر لَم يضره ؛ ِلأَنه يدلُّ أَنَّ ِفي صلَاِتِه أَو تأَوه أَو بكَى فَارتفَع بكَاؤه أَي حصلَ ِبِه

حدالَى معت لَاةَ ؛ ِلأَنَّ اللَّهالص قْطَعِف اللَِّه لَا يوخ لَاِة ِمنكَاُء ِفي الصالْبِبيِح وسى التنعوِع فَكَانَ ِفي مشِة الْخادلَى ِزيلَى عع 
وعن رسوِل { أَي يِخرونَ سجودا علَى الْوجوِه يكُونُ والْمراد ِبالْأَذْقَاِن الْوجوه } ويِخرونَ ِللْأَذْقَاِن يبكُونَ { ذَِلك فَقَالَ 

وعن عبِد اللَِّه بِن شداٍد قَالَ }  أَِزيز كَأَِزيِز الِْمرجِل ِمن الْبكَاِء اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنه كَانَ يصلِّي فَيسمع ِلصدِرِه
كُنت أُصلِّي خلْف عمر رِضي اللَّه عنه صلَاةَ الصبِح وكَانَ يقْرأُ سورةَ يوسف حتى إذَا بلَغَ قَالَ إنما أَشكُو بثِّي وحزِني 

اللَِّه سِمعت نِشيجه وأَنا آِخر الصفُوِف ، الْأَِزيز غَلَيانُ الِْقدِر والِْمرجلُ الِْقدر وِإنْ كَانَ ِمن وجٍع أَو مِصيبٍة قَطَع الصلَاةَ إلَى 
ي يوسف الْأَِنني ِمن الْوجِع إنْ كَانَ يمِكنه اِلامِتناع ِمنه ؛ ِلأَنَّ ِفيِه إظْهار الْجزِع والتأَسِف فَكَانَ ِمن كَلَاِم الناِس وعن أَِب

  .قَطَع الصلَاةَ وِإلَّا فَلَا 

ير مسموٍع لَا وعن محمٍد إنْ كَانَ الْمرض خِفيفًا يقْطَع الصلَاةَ وِإلَّا فَلَا وِإنْ نفَخ التراب عن موِضِع سجوِدِه إنْ كَانَ غَ
  .يفِْسد إجماعا وِإنْ كَانَ مسموعا أَفْسد ِعندهما 

مالض ِح أَوِبالْفَت أَخ أَخ وحن وفرلَ ِبِه حصحِه وا إلَيطَرضم كُني ذٍْر ِبأَنْ لَمِر عيِلغ حنحنِإنْ تو فِْسدلَا ي فوسو يقَالَ أَبو 

   ينبِغي أَنْ تفْسد صلَاته ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد وِإنْ كَانَ مضطَرا ِبأَنْ اجتمع الْبلْغم ِفي
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  .حلِْقِه فَهو عفْو كَالْعطَاِس لَا يفِْسد الصلَاةَ 

اَءِة لَا تلَاِح الِْقرِلِإص حنحنوِط إذَا تسبِفي الْما ولْهقَبي لَمو هأَترلِّي امصالْم لَتِإنْ قَبو هنع ازِتراِلاح هِكنمِئٍذ لَا يِحين ه؛ ِلأَن دفْس
لَاتص دفْسا لَا تلَهلِّي فَقَبصت ِهي تكَان كَذَا لَوو تدفَس وا هلَهِإنْ قَبو ، هلَاتص دفْسلَا ت وا هه.   

  

  لُهقَو : لَّمسأَ وضوِد تهشالت دعثُ بدالْح قَهبِإنْ سو   

  ِلأَنَّ التسِليم واِجب فَلَا بد ِمن التوضِؤ ِليأِْتي ِبِه 

   قَولُه وِإنْ تعمد الْحدثَ ِفي هِذِه الْحالَِة  

  .أَي بعد التشهِد 

  

   أَو تكَلَّم أَو عِملَ عملًا يناِفي الصلَاةَ تمت صلَاته : ولُه قَ 

تشهِد أَو ِلأَنه تعذَّر الِْبناُء ِلوجوِد الْقَاِطِع ولَم يبق علَيِه شيٌء ِمن الْأَركَاِن قَالَ الْخجنِدي الِْإمام إذَا قَهقَه بعدما قَعد قَدر ال
أَحدثَ متعمدا وخلْفَه لَاِحقُونَ ومسبوقُونَ فَهذَا علَى خمسِة أَوجٍه الْقَهقَهةُ والْحدثُ الْعمد والسلَام والْكَلَام والِْقيام فَِفي 

الِْقيلَاِم وةٌ ِفي الساملَاةُ الْكُلِّ تا صهِبِمثِْل ثَلَاثٍَة ِمن وه نماِم ولَاةُ الِْإمفَص دمثُ الْعدالْحةُ وقَها الْقَهأَمفَاِق ، والْكَلَاِم ِباِلاتاِم و
ِذي تلَاِقيِه ِمن صلَاِة الِْإماِم فَيفْسد حاِلِه تامةٌ وأَما صلَاةُ الْمسبوِقني فَفَاِسدةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الْقَهقَهةَ مفِْسدةٌ ِللْجزِء الَّ

ِمثْلُه ِمن صلَاِة الْمقْتِدي غَير أَنَّ الِْإمام لَا يحتاج إلَى الِْبناِء والْمسبوق محتاج إلَيِه والِْبناُء علَى الْفَاِسِد فَاِسد ِبِخلَاِف السلَاِم 
كَلَام ِفي معناه وينتقَض وضوُء الِْإماِم ِلوجوِد الْقَهقَهِة ِفي حرمِة الصلَاِة وِعندهما لَا تفْسد صلَاةُ الْمسبوِقني ؛ ؛ ِلأَنه سنةٌ والْ

اةُ الِْإماِم فَكَذَا صلَاتهم فَصار كَالسلَاِم والْكَلَاِم ، ولَو ِلأَنَّ صلَاةَ الْمقْتِدي ِبناًء علَى صلَاِة الِْإماِم جوازا وفَسادا ولَم تفْسد صلَ
كَانَ ع كَلَّمت أَو لَّمِإنْ سلَاٍم وِر سغَي ونَ ِمنبذْهي ما فَِإنَّ الْقَودمعتثَ مدأَح ِد أَوهشالت رقَد دا قَعمدعب قَهقَه امأَنَّ الِْإم ِهملَي

   .أَنْ يسلِّموا ؛ ِلأَنَّ السلَام والْكَلَام منِهياِن والْقَهقَهةَ والْحدثَ مفِْسداِن 

  

  لُهقَو : طَلَتلَاِتِه باَء ِفي صالْم مميتأَى الْمِإذَا رو   

وهذَا إذَا لَم يسِبقْه الْحدثُ أَما إذَا سبقَه فَانصرف ِليتوضأَ فَوجد الْماَء فَِإنه وكَذَا إذَا عِلم ِبأَنْ أَخبره عدلٌ ِبقُرِب الْماِء 
ت هذَا إذَا كَانَ الْماُء مباحا يتوضأُ ويبِني ولَا تبطُلُ صلَاته كَذَا ِفي النهايِة ، وقَالَ ِفي الِْإملَاِء يستقِْبلُ ولَا يبِني ، وقَولُه بطَلَ

 فأْنتاسأَ ِبِه وضوت طَاهفَأَع هطَلَبغَ ولَاِتِه فَِإذَا فَرلَى صِضي عميطُلُ وبلَا ت ِبينأَج عم آهر ا لَوِديِقِه أَمص أَِخيِه أَو عكَانَ م أَو
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يلَى تع وِطِه فَهعي ِإنْ لَمِمِه وم.  

  

  لُهِحِه إلَى آِخِرِه : قَوسةُ مدم تقَضا فَاناِسحكَانَ م ِد أَوهشالت رقَد دا قَعمدعب آهفَِإنْ ر   

ِذِه الْأَشه اضِترِنيفَةَ فَاعأَِبي ح دِعن ضِعِه فَرنِبص وجراِئِل أَنَّ الْخسِذِه الْملُ ِفي ها ِفي الْأَصاِضهِترالَِة كَاعِذِه الْحاِء ِفي هي
ِخلَاِل الصلَاِة ِعنده وِعندهما الْخروج لَيس ِبفَرٍض فَاعِتراض هِذِه الْأَشياِء كَاعِتراِضها بعد السلَاِم ؛ ِلأَنَّ الْخروج لَو كَانَ 

ِفعٍل هو قُربةٌ كَساِئِر الْأَركَاِن ِمن الركُوِع والسجوِد ؛ وِلأَنه لَو كَانَ فَرضا لَما تأَدى ِبالْحدِث فَرضا لَكَانَ لَا يتأَدى إلَّا ِب
ِلأَِبي حِة وقَهالْقَهِد ومِث الْعدى ِبالْحأَدتلَاِة تالص وضقَالَ إنَّ فُرالَِة أَنْ يِتحِد ِلاسمِليلٌ الْعحتو ِرميحا تةٌ لَهادِذِه ِعبِنيفَةَ أَنَّ ه

 قِْت أَووِج الْورِة إلَى خِرميحةَ التامِتداس ادأَر ِد لَوهشالت دعب هِلأَن؛ و جِعِه كَالْحناِم إلَّا ِبصمِه التجلَى وا عهِمن جرخفَلَا ي
اٍة أُخرى مِنع ِمن ذَِلك ِباِلاتفَاِق فَلَو لَم يبق علَيِه شيٌء ِمن الصلَاِة لَما مِنع ِمن الْبقَاِء علَى الْقُعوِد ؛ وِلأَنه لَا دخوِل وقِْت صلَ

  يمِكنه أَداُء صلَاٍة أُخرى إلَّا ِبالْخروِج ِمن هِذِه 

 ت مدة مسحه أو كان ماسحا فانقض: له قَو   

   حتى لَو سبقَه الْحدثُ

ِفي الصلَاِة وهو ماِسح فَذَهب ِليتوضأَ فَانقَضت مدةُ مسِحِه فَِإنه يتوضأُ ويغِسلُ ِرجلَيِه ويستأِْنف الصلَاةَ ولَا يجوز لَه الِْبناُء 
ند انِقضاِء الْمدِة يظْهر الْحدثُ الساِبق علَى الشروِع فَيِصري كَأَنه شرع ِفي الصلَاِة ِمن غَيِر غَسِلِهما علَى الصِحيِح ؛ ِلأَنَّ ِع

.  

  

  لُهِحِه : قَوسةُ مدم تقَضفَان   

  . إذَا نزع خفَّيِه خاف التلَف علَى ِرجلَيِه لَم تفْسد إجماعا هذَا إذَا وجد الْماَء أَما إذَا لَم يِجده أَو كَانَ ِبحاٍل

  

  لُهِفيٍق : قَوٍل رمِه ِبعفَّيخ لَعخ أَو   

 هلْعخ روصتا يمِإنا واعمإج ِصحت هلَاتٍل كَِثٍري فَِإنَّ صما إذَا كَانَ ِبعِبِه ِمم زرتحا لَا ياِسعو فكُونَ الْخِفيٍق ِبأَنْ يٍل رمِبع
   .يحتاج ِفي نزِعِه إلَى الْمعالَجِة 

  

  لُهقَو : أَو   
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   كَانَ أُميا فَتعلَّم سورةً  

لَّمعا إذَا تا أَمِفظَهةً فَحآي ةً أَوورأُ سقْري نم ِمعس ا أَوهذَكَّرت ا أَيضذَا أَيها واعمإج ِصحفَت لٌ كَِثريمع وِرِه فَهغَي ا ِمنلَقِّنتم 
لَياَءةَ علَا ِقر هلَاِة ؛ ِلأَنِط الصسِفي و وها وهلَّمعت لَوا ، واعمطُلُ إجبا لَا تومأْما إذَا كَانَ ما أَمفَِردنم ا أَوامِه إذَا كَانَ إم  

  لُها : قَوبثَو دجا فَوانيرع أَو   

  .يعِني ِبالِْملِْك أَما ِبالِْإباحِة فَهو علَى الِْخلَاِف الْمتقَدِم ِفي التيمِم 

  

  لُهلَ: قَوِه صلَيأَنَّ ع ذَكَّرت اة فائتة قبل هذه أَو   

   .انَ ِفي الْوقِْت سعةٌ وِهي ِفي حيِز الترِتيِب لَم تبطُلْ ولَو كَانت ِوترا وهذَا إذَا كَ

  

  لُها : قَويأُم لَفختفَاس الْقَاِرئ امثَ الِْإمدأَح أَو   

و لٌ كَِثريمع لَافِتخا ؛ ِلأَنَّ اِلاساعمأَلَِة إجسِذِه الْمِفي ه ِصحلَاةَ تفِْسٍد ِقيلَ إنَّ الصم رلٌ غَيمع ه؛ ِلأَن دفْسِقيلَ لَا ت.  

  

  لُهِر : قَولَاِة الْفَجِفي ص وهو سمالش تطَلَع أَو   

الْقُرص كَما ِفي ِبلَاِدنا فَِإنها لَيس الْمراد أَنْ ينظُر إلَى الْقُرِص بلْ إذَا رأَى الشعاع الَِّذي لَو لَم يكُن ثَم جبلٌ يمنعه لَرأَى 
 هلَاتِطلُ صبت.  

  

  لُهِة : قَوعملَاِة الْجِفي ص وهِر وصالْع قْتلَ وخد أَو   

  .يِه هذَا علَى اخِتلَاِف الْقَولَيِن ِعندهما إذَا صار ِظلُّ كُلِّ شيٍء ِمثْلَه وِعند أَِبي حِنيفَةَ ِمثْلَ

  

  لُهٍء : قَورب نع قَطَتِة فَسِبريلَى الْجا عاِسحكَانَ م أَو   

وكَذَا إذَا كَانت أَمةً فَأُعِتقَت وِهي مكْشوفَةُ الرأِْس أَو كَانَ صاِحب الْعذِْر فَانقَطَع عذْره كَالْمستحاضِة ومن ِفي معناها 
رع لَولَى وع لُهكُونَ قَولُ أَنْ يمتحفَي ِدينجذَا الِْخلَاِف كَذَا ِفي الْخلَى هع وِو فَههالس يتدجإلَى س ادا عمدعب ذَا كُلُّهه ض

اته فَاِسدةٌ وِعندهما صِحيحةٌ وِإنْ كَانَ قَبلَ قُعوِدِه الِْخلَاِف يعِني أَنَّ ِعند أَِبي حِنيفَةَ إنْ كَانَ بعدما قَعد قَدر التشهِد فَصلَ
قَدر التشهِد فَِهي فَاِسدةٌ إجماعا ويحتملُ أَنْ يكُونَ ِعندهما صِحيحةٌ ، ولَو لَم يقْعد قَدر التشهِد بعد سجوِد السهِو 
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 ِلأَنَّ سجود السهِو يرفَع التشهد وِإنْ اعترض لَه شيٌء ِمن هذَا بعدما سلَّم قَبلَ أَنْ يسجد ِللسهِو فَصلَاته وِعنده فَاِسدةٌ ؛
 ِمن جرخلَاِم يِبالس هفَِلأَن هدا ِعنأَمو ا فَظَاِهرمهدا ِعنا أَماعمةٌ إجامِة ِفي تِة الِْإقَاماِفِر ِبِنيسالْم ضفَر ريغتذَا لَا يِلهِة وِرميحالت

  .هِذِه الْحالَِة وكَذَا إذَا سلَّم إحدى التسِليمتيِن ؛ ِلأَنَّ انِقطَاع التحِرميِة يحصلُ ِبتسِليمٍة واِحدٍة 

  

  لُهقَو : هلَاتص طَلَتِنيفَةَ بأَِبي ح دِعن   

  

ولَا تنقَِلب نفْلًا إلَّا ِفي ثَلَاِث مساِئلَ وِهي إذَا تذَكَّر فَاِئتةً أَو طَلَعت الشمس أَو خرج وقْت الظُّهِر ِفي الْجمعِة وِفيما عداها 
  .لَا تنقَِلب نفْلًا 

  

  لُهقَو :فوسو يقَالَ أَبو هلَاتص تمت دمحمو    

 لَامِه السلَيِلِه عك { ِلقَولَاتص تمت ذَا فَقَدلْت هفَع ذَا أَوإذَا قُلْت ه { لَامِه السلَيا قَالَ عكَم اممالت تبقَار اهنعا مقُلْن } نم
 هجح مت فَةَ فَقَدرِبع قَفقَا} و لُ أَيصوتا لَا يملَاِة وِذِه الصه وِج ِمنرى إلَّا ِبالْخرلَاٍة أُخاُء صأَد هِكنملَا ي هأَن لَه اممالت بر

 لَمالَى أَععت اَللَّها وضكُونُ فَرِض إلَّا ِبِه يإلَى الْفَر.   

  

   باب قَضاِء الْفَواِئِت  

 غَ ِمنا فَرفِْس لَمِليِم نست نةٌ عاراُء ِعبإذْ الْأَد لَفُهخ وهاِء وِفي الْقَض عرلُ شالْأَص وهِبِه و لَّقعتا يماِء وكَاِم الْأَداِن أَحيب
إنما يكُونُ ِعند الْعجِز عن تسِليِم نفِْسِه كَما ِفي الْواِجِب والْقَضاُء ِعبارةٌ عن تسِليِم ِمثِْل الْواِجِب والتسِليم ِلِمثِْل الْواِجِب 

 وزجي هأَن ِحيحالصو اِء ِخلَافاِء ِبلَفِْظ الْأَدِفي الْقَضا واعماِء إجِبلَفِْظ الْقَض وزجاُء يالْأَداِد وقُوِق الِْعبح اِت ِمنونمضالْم
 الْفَواِئِت ولَم يقُلْ قَضاُء الْمتروكَاِت ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهر ِمن حاِل الْمسِلِم أَنه لَا يترك الصلَاةَ عمدا بلْ تفُوته وِإنما قَالَ قَضاُء

 ِفي الْحج باب الْفَواِت ِبلَفِْظ الْواِحِد ؛ ِلأَنَّ الْحج لَا ِباعِتباِر غَفْلٍَة أَو نوٍم أَو ِنسياٍن وِإنما ذَكَر الْفَواِئت ِبلَفِْظ الْجمِع وقَالَ
 اللَّه هِحمةً قَالَ راِحدةً ورِر إلَّا ممِفي الْع ِجبي  

 لَاةٌ قص هتفَات نمضاها إذا ذكرها و   

 مبالَاٍة يِجب الْقَضاُء أَيضا لَِكن ِللْمسِلِم عقْلٌ وِدين لَا يِرد علَيِه التفِْويت ، وكَذَا إذَا تركَها عمدا ِفسقًا أَو مجانةً أَي ِقلَّةَ
  .قَصدا فَعبر عنه ِبالتفِْويِت ِلحسِن ظَنِه ِبِه وحملًا ِلأَمِرِه علَى الصلَاِح 
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  لُهقْ: قَولَاِة الْولَى صا عهمقَدا وقِْضيهي ِة ثُملَى الْفَاِئتقِْت علَاِة الْوص تفَو افخِت إلَّا أَنْ ي   

 الترِتيب بين الْفَواِئِت وفَرِض الْوقِْت ِعندنا شرطٌ مستحق ويسِقطُه ثَلَاثَةُ أَشياَء ِضيق الْوقِْت والنسيانُ ودخولُ الْفَواِئِت ِفي

  .حيِز التكْراِر 

  

  لُهِة : قَولَى الْفَاِئتقِْت علَاةَ الْوص مقَدقِْت فَيلَاِة الْوص تفَو افخإلَّا أَنْ ي   

و وهو هنع ِهينِر الْمى ِفي غَينعا ِلمقِْدِميهت نع يه؛ ِلأَنَّ الن ازةَ لَجالْفَاِئت مقَد ا إذَا فَلَواِت ِبِخلَاِف مالْفَو نِة عقِْتيولُ الْوص
   كَانَ ِفي الْوقِْت سعةٌ وقَدم الْوقِْتيةَ حيثُ لَا يجوز ؛ ِلأَنه أَداها

 لَامِه السلَيع لُهقَو وهِديِث وا ِبالْحا الثَّاِبِت لَهقِْتهلَ ولَا{ قَبص نع امن نا مهقْتو ا فَِإنَّ ذَِلكها إذَا ذَكَرلِّهصا فَلْيهِسين ٍة أَو
؛ وِلأَنَّ النهي عن صلَاِة الْوقِْتيِة إذَا كَانَ الْوقْت يتِسع لَهما ِلمعنى يختص ِبها أَلَا ترى أَنه لَو تنفَّلَ ِفي ذَِلك الْحاِل لَم } ِفيِه 

ينه عنه وِإنما ينهى عن صلَاِة الْوقِْت خاصةً والنهي إذَا اختص ِبالْمنِهي عنه اقْتضى الْفَساد ، وأَما ِفي حاِل ِضيِق الْوقِْت 
كَي لَا يؤدي إلَى تأِْخِري الْوقِْتيِة ِبدِليِل أَنه لَو تنفَّلَ أَو عِملَ عملًا ِمن فَالنهي عن تقِْدِمي الْفَاِئتِة لَا يختص ِبها وِإنما مِنع ِمنها 

مِإنو ادِض الْفَسقْتي لَم هنع ِهينفِْس الْمى ِفي ننعِلم كُني إذَا لَم يهالنو ، ِل ذَِلكِلأَج هنع ِهياِل نملَى ِفي الْأَعا كَانَ الْأَو
 تِة كَانقِْتيأَ ِبالْودِن فَِإذَا بيتا فَاِئتِميعاِن جِصريةُ فَيقِْتيالْو هتِة فَاتأَ ِبالْفَاِئتدب لَو هةَ ؛ ِلأَنقِْتيالْو مقَدقِْت أَنْ ياِل ِضيِق الْوح

 لِّيصةً فَلَأَنْ يا فَاِئتماهدلَا إح وهقِْت وِل الْوِفي أَو حتإذَا افْت ِدينجِن قَالَ الْخيتا فَاِئتمهلِّيصأَنْ ي لَى ِمنةً أَوقِْتيا وماهدإح
ر أَنَّ علَيِه الظُّهر فَلَه أَنْ يمِضي علَى صلَاِتِه وِإنْ يعلَم أَنَّ علَيِه الظُّهر وأَطَالَ الِْقيام والِْقراَءةَ حتى دخلَ وقْت الْكَراهِة ثُم تذَكَّ

 رصالْع فِْسدأَنْ ت اسفَالِْقي ، سمالش تبِن غَريتكْعر ةً أَوكْعا رهلَّى ِمنا صقِْت فَلَماِل ِضيِق الْوِفي ح رصالْع حتافْت
ي ِفيها ثُم يقِْضي الظُّهر ثُم يصلِّي الْمغِرب ولَو تذَكَّر أَنَّ علَيِه الظُّهر بعدما احمرت الشمس فَِإنه واِلاسِتحسانُ أَنْ يمِض

وهقِْت وِل الْوِفي أَو رصالْع حتافْت لَوو زجي لَم رلَّى الظُّهص لَوو رصلِّي الْعصاَءةَ يالِْقرو امأَطَالَ الِْقيو رِه الظُّهلَيأَنَّ ع ذَاِكر 
قْتلَ الْوخى دتح   

فْتتح الْعصر ِفي الْمكْروه لَا تجوز صلَاته وعلَيِه أَنْ يقْطَع الْعصر ثُم يفْتِتح الْعصر ثَاِنيا ثُم يصلِّي الظُّهر بعد الْغروِب ، ولَو ا
أَوِل الْوقِْت وهو لَا يعلَم أَنَّ علَيِه الظُّهر وأَطَالَها حتى دخلَ وقْت الْكَراهِة ثُم تذَكَّر أَنَّ علَيِه الظُّهر فَلَه أَنْ يمِضي علَى 

   .صلَاِتِه 

  

  لُهقَو :ر اتلَوص هتِل فَِإنْ فَاتِفي الْأَص تبجا واِء كَما ِفي الْقَضهبت   

{ أَي ِعند ِقلَِّة الْفَواِئِت ِبدِليِل قَوِلِه ِفيما بعد إلَّا أَنْ تِزيد الْفَواِئت علَى ِست صلَواٍت والدلِيلُ علَى وجوِب الترِتيِب أَنَّ 

وهذَا }  وسلَّم شِغلَ يوم الْخندِق عن أَربِع صلَواٍت فَقَضاهن مرتبا ثُم قَالَ صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي النِبي صلَّى اللَّه علَيِه
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 وسِع أَحٍد أَنْ يصلِّي كَما صلَّى ِفي الْخشوِع أَمر ِبالترِتيِب وِإنما لَم يقُلْ صلُّوا كَما أُصلِّي أَو كَما صلَّيت ؛ ِلأَنه لَيس ِفي
، والْأَربع صلَواٍت الَِّتي شِغلَ عنها يوم الْخندِق الظُّهر والْعصر والْمغِرب والِْعشاُء فَقَضاهن بعد هوى ِمن اللَّيِل أَي طَاِئفٍَة 

حن ِهيِل واللَّي ِمن ثُم ِربغلَّى الْمفَص أَقَام ثُم رصلَّى الْعفَص أَقَام ثُم رلَّى الظُّهفَص أَقَام ِبلَالًا فَأَذَّنَ ثُم رِعِه فَأَمبر ثُلُِثِه أَو ِمن و
  .أَقَام فَصلَّى الِْعشاَء 

  

  لُهقَو :ص لَى ِستع اِئتالْفَو ِزيداٍت إلَّا أَنْ تلَو   

 ِزيدِة لَا تاِبعوِل السخأَنَّ ِبد وهكَالٌ وِفيِه إشِة واِبعاُء السأَد وزجي هِة فَِإناِبعالس قْتلَ وخدا وِست اِئتالْفَو ِصريأَنْ ت هادرم
اِبعقِْت السوِج ورِبخ ا ذَِلكمِإنو لَى ِستع اِئتلَى الْكُلِّ فَِإنَّ الْفَوِم الْأَغْلَِب عاِب إطْلَاِق اسب ذَا ِمنأَنَّ ه ابوالْجِة و

نْ الْأَغْلَب أَنَّ خروج الساِدسِة لَا يكُونُ إلَّا ِبدخوِل الساِبعِة وِعند دخوِل الساِبعِة تحقُّق فَواِت الست والساِبعِة ِبعرِضيِة أَ
تفُوت وِقيلَ معناه إلَّا أَنْ تِصري الْفَواِئت ِستا وتحملُ الزيادةُ علَى الست ِبالِْوتِر ومتى قَضى الْفَواِئت إنْ قَضاها ِبجماعٍة 

ا واهِإنْ قَضاَءِة وا ِبالِْقرِفيه امالِْإم رها جِفيه رهجي تكَانو ضعى بقَض لَوقِْت ، وا ِفي الْولُ كَمأَفْض رهالْجو ريختي هدح
وهِض وعالْب دِعن ِتيبرالت ادع ِقيا بى قَلَّ متاِئِت حالْفَو   

طَ لَا يتصور عوده قَالَ صاِحب الْحواِشي وهو الْأَصح الْأَظْهر ، وقَالَ بعضهم لَا يعود وهو اخِتيار أَِبي حفٍْص ؛ ِلأَنَّ الساِق
ةً أَو والتوِفيق بينهما أَنه إذَا قَضاها مرتبا عاد الترِتيب وِإنْ لَم يقِْضها مرتبا لَم يِعد بيانه إذَا ترك صلَاةَ شهٍر وقَضاها إلَّا صلَا

  .صلَاتيِن ثُم صلَّى وقِْتيةً وهو ذَاِكر ِللْباِقي قَالَ بعضهم لَا يجوز وِإلَيِه مالَ أَبو جعفٍَر 

  .وقَالَ بعضهم يجوز وِإلَيِه مالَ أَبو حفٍْص الْكَِبري وعلَيِه الْفَتوى 

الت دوِة عايِفي الِْهدا ولَهاِن قَبلَاتص لَاةٌ أَوِه صلَيعو سمالش تبغَر قِْت ثُمِر ِفي الْوصالْع ضعى بأَد لَوو ، رالْأَظْه وِتيِب هر
نه يقْطَعها بعد الْغروِب ثُم يبدأُ ِبالْفَاِئتِة وهو ذَاِكر لَها قَالَ السرخِسي يِتمها وطَعن ِعيسى بن أَبانَ ِفي هذَا وقَالَ الصِحيح أَ

؛ ِلأَنَّ الْوقْت قَاِبلٌ ِللْقَضاِء والْمسِقطُ ِللترِتيِب ِمن الضيِق قَد انعدم ِبالْغروِب وصار الْوقْت واِسعا ؛ ِلأَنَّ الْمعتِرض ِفي ِخلَاِل 
لَاِة كَالْمالص لَِكن اسالِْقي وى هِعيس ها ذَكَرمو ، بالثَّو دجاِري إذَا والْعاَء والْم دجِم إذَا وميتا كَالْماِحهافِْتت دوِد ِعنجو

 وقِْتها ، ولَو أَتمها كَانَ مؤديا لَها ِفي وقِْتها محمدا استحسن فَقَالَ لَو قَطَع بعد الْغروِب كَانَ مؤديا جِميع الْعصِر ِفي غَيِر
فَكَانَ أَولَى ؛ وِلأَنَّ ِعند الضيِق قَد سقَطَ عنه الترِتيب ِفي هِذِه الصلَاِة ومتى سقَطَ ِفي صلَاٍة لَا يعود ِفي ِتلْك الصلَاِة 

ناِن فَهيساةُ ِبِخلَاِف الناعرِه ملَيع ِقيلَاِة بالص اِغ ِمنلَ الْفَرقَب ذْرالَ الْعِل فَِإذَا زهِللْج ذَّرعت اِقٍط لَِكنس رغَي ِتيبرالت اك
 كُني كَأَنْ لَم ارلَاِة صِفي ِخلَاِل الص ذْرالَ الْعا زلَم ها كَانَ ؛ ِلأَنِتيِب كَمرالت.  

ٍموولَاةَ يص ِعيدي هفَِإن لَاٍة ِهيص ِري أَيدلٍَة لَا يلَيٍم ووي لَاةٌ ِمنص هتفَات لَو   

لِّي الْمصي ِريقَالَ الثَّوأِْيِه ، ولَى غَاِلِب رِملَ عع أْير فَِإنْ كَانَ لَه أْير لَه كُني اطًا إذَا لَمِتيلٍَة احلَيلِّي وصي ثُم رالْفَجو ِربغ
  .أَربع ركَعاٍت ينِوي ِبها الظُّهر والْعصر والِْعشاَء ؛ ِلأَنَّ هِذِه الصلَواِت الثَّلَاثَ عددها متفَق علَيِه 
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 والثَّاِلثَِة والراِبعِة ينِوي ِبها ما علَيِه ؛ ِلأَنها إنْ كَانت الْفَجر فَقَد وقَالَ ِبشر الْمِريِسي يصلِّي أَربع ركَعاٍت يقْعد ِفي الثَّاِنيِة
اِكر أَنه لَم أَدى ركْعتيِن وخرج ِمنها إلَى صلَاٍة أُخرى ِبانِتقَاِلِه وكَذَا ِفي الْمغِرِب وبِقيِة الصلَواِت ، ولَو صلَّى الْفَجر وهو ذَ

 ِنيبذَا مهةٌ ، وامِر تلَاةُ الْفَجا صمهدِعنا وقِْتهِفي آِخِر و رلَّى الْفَجكُونَ صِنيفَةَ إلَّا أَنْ يأَِبي ح دةٌ ِعنِر فَاِسدلَاةُ الْفَجفَص وِتري
 واِجبا كَانَ الترِتيب شرطًا وِعندهما كَانَ سنةً فَلَا ترِتيب بين الْفَراِئِض والسنِن ثُم علَى اخِتلَاِفِهم ِفي الِْوتِر فَِعنده لَما كَانَ

 الْمنظُومِة فَقَالَ والْوِتر ِعند أَِبي حِنيفَةَ إذَا فَسد فَرض الْفَجِر هلْ تفْسد سنته قَالَ ِفي الْمستصفَى لَا تفْسد وقَد صرح ِبِه ِفي
   .فَرض ويرى ِبِذكِْرِه ِفي فَجِرِه فَساد فَرِض فَجِرِه فَقَيد ِبفَساِد فَرٍض خاصةً واَللَّه أَعلَم ِبالصواِب 

  

   باب الْأَوقَاِت الَِّتي تكْره ِفيها الصلَاةُ  

ر هذَا الْباب ِفي باِب الْمواِقيِت كَما ِفي الِْهدايِة وِإنما ذَكَره هنا ؛ ِلأَنَّ الْكَراهةَ ِمن الْعواِرِض فَأَشبه كَانَ الْأَولَى أَنْ يذْكُ
سالَِّتي ت قَاتالْأَو ا ذَكَرلَم هِة أَناياِحِب الِْهدةُ صجحاِن وابالْب سانجفَت اتالْفَو ِمن قَاِبلُها يِبِذكِْر م هقَّبلَاةُ عا الصِفيه بحت

 ابالْب ا لَقَّبمِإنقِْت واِنِب الْوج لَاِتِه ِمنِفي ص قَعٍة تاهِر كَريلَاِتِه ِبغص لِّي ِمنصالْم كَّنمتلَاةُ ِليا الصِفيه هكْرقَاِت الَِّتي تالْأَو
اِز ؛ ِبالْكَروِم الْجدع ِمن مةَ أَعاهِلأَنَّ الْكَر اِز أَووِم الْجدع ِمن أَكْثَر وهكْرالْمو الْأَغْلَب ربتاع هاِز ؛ ِلأَنوِم الْجدأَ ِبعدب ِة ثُماه

ي ثَاِبتةٌ ِفي الْمكْروِه ولَا يلْزم ِمن كُلِّ مكْروٍه أَنه لَا يجوز فَالْكَراهةُ ِلأَنَّ كُلَّ ما لَا يجوز فَالْكَراهةُ ِفيِه حاِصلَةٌ أَيضا كَما ِه
خِإنْ انِع الْفَاِسِد ويِة الْبِميسةُ ِمثْلُ تِميسِذِه التهِة واها ِفي الْكَراِز ثَاِبتوالْج مدع سلَيِن ويتورةٌ ِفي الصاِطلُ ثَاِبتالْب عيطَ ِفيِه الْبر

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   عند غروبها لَا تجوز الصلَاةُ ِعند طُلُوِع الشمِس ولَا ِعند ِقياِمها ِفي الظَِّهريِة ولَا  

اوِة الَِّتي وجبت ِبالتلَاوِة ِفي وقٍْت غَيِر مكْروٍه والِْوتِر وِإنما يعِني قَضاَء الْفَراِئِض والْواِجباِت الْفَاِئتِة عن وقِْتها كَسجدِة التلَ
صاِن لَا يجوز الْفَراِئض ِفيها ؛ ِلأَنها وجبت كَاِملَةً فَلَا تتأَدى ِبالناِقِص حتى أَنه يجوز عصر يوِمِه ؛ ِلأَنه وجب ناِقصا ِلنقْ

  .سبِبِه ، فَقَولُه لَا تجوز الصلَاةُ ِعند طُلُوِع الشمِس أَراد ما ِسوى النفِْل 

ِغي أَنْ لَا يبنِس فَياِق الِْجنرِتغا ِلاسمهاللَّاِم وفًا ِبالْأَلِْف ورعم هلَاةُ ذَكَرالص وزجلَا ت لُهِكِل قَوشِفي الْمو سلَيو عطَوالت وزج
أَنَّ الْأَِلف ههجِة إلَّا أَنَّ واهالْكَر عم وزجي هفَِإن كَذَِلك   

ز الصلَاةُ النفَلُ فَمعناه واللَّام هنا ِللْمعهوِد وهو الْفَرض فَينصِرف عدم الْجواِز إلَيِه فَقَطْ فَنقُولُ إنْ كَانَ الْمراد ِبقَوِلِه لَا تجو
لَا يجوز ِفعلُها شرعا أَما لَو شرع ِفيها وفَعلَها جاز وِإنْ شرع ِفيها وقَطَعها يِجب علَيِه قَضاؤها وِإنْ كَانَ الْمراد الْفَرض لَا 

  يجوز أَصلًا 
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  لُهقَو :طُلُوِع الش دِس ِعنم   

  .حد الطُّلُوِع قَدر رمٍح أَو رمحيِن 

 احبظَِر تالن نع زجلَاةُ فَِإذَا عالص احبِفي الطُّلُوِع لَا ت ِس فَِهيمِص الشظَِر إلَى قُرلَى النع قِْدري اما دفَّى مصِفي الْمو.  

  

  لُها: قَولَى ِجنلِّي عصلَا يٍة وِلِتلَاو دجسلَا يٍة وز   

هذَا إذَا وجبتا ِفي وقٍْت مباٍح وأُخرتا إلَى هذَا الْوقِْت فَِإنه لَا يجوز قَطْعا أَما لَو وجبتا ِفي هذَا الْوقِْت وأُديتا ِفيِه جاز ؛ 
 الْوجوب ِبحضوِر الِْجنازِة والتلَاوِة فَِإنْ قُلْت ما الْأَفْضلُ الْأَداُء أَو التأِْخري إلَى وقٍْت مباٍح ِلأَنها أُديت ناِقصةً كَما وجبت إذْ

 لَامِه السلَيِلِه عاُء ِلقَولُ الْأَدِة فَالْأَفْضازلَاِة الِْجنا ِفي صقَالَ { قُلْت أَمو اكُمتولُوا ِبمجع نيدو تةٌ أَتازنَ ِجنرخؤثَلَاثٌ لَا ي
وأَما ِفي سجدِة التلَاوِة فَالْأَفْضلُ التأِْخري ؛ ِلأَنَّ وجوبها علَى التراِخي وِفي } وجدت ما تقِْضيِه وِبكْر وِجد لَها كُفٌء 

ِر ِفي صلَاِة الِْجنازِة وسجدِة التلَاوِة الْكَراهةُ حتى لَو صلَّاها ِفيِه أَو تلَا سجدةً ِفيِه وسجدها الِْهدايِة الْمراد ِبالنهِي الْمذْكُو
 تبجا وةً كَماِقصن تيا أُده؛ ِلأَن ازج.  

  

  لُهٍة : قَوِلِتلَاو دجسلَا يو   

ى الصنعا ِفي مهأَنَّ ِلأَن عِة مقَها ِفي الْقَهِبه قلْحت لَملَاِة وا ِبالصنه أُلِْحقَت لَاِة فَِإنْ قُلْت ِلم } لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن
   هناك ِباعِتباِر أَنَّ الْأَِلف واللَّام ِفي قَوِلِهعدم الِْإلْحاِق : قُلْت } قَالَ من ضِحك ِمنكُم قَهقَهةً فَلْيِعد الْوضوَء والصلَاةَ 

فَلْيِعد الصلَاةَ ِللْعهِد وِإنما الصلَاةُ الْمعهودةُ ِهي ذَات التحِرميِة والركُوِع والسجوِد فَلَا تتناولُ السجود مجردا ِمن غَيِر 
أَمٍة ، وِرميحلُ تصحوِد يجِبالسو سمالش دبعي نلَاِة ِبمِبالص هبشالت قَعلَا ي قَاِت كَيِذِه الْأَولَاِة ِفي هالص نع يها الننا ه

 ا فَكُِرهضأَي ِبِهم هبشالت.  

  

  لُهِس : قَوموِب الشغُر دِمِه ِعنوي رصإلَّا ع   

نَّ السبب هو الْجزُء الْقَاِئم ِمن الْوقِْت وذَِلك الْجزُء الْقَاِئم ِمن الْوقِْت ناِقص ؛ ِلأَنه آِخر وقِْت الْعصِر فَقَد أَداها كَما ِلأَ
دى ِبالناِقِص ولَو طَلَعت علَيِه الشمس وهو ِفي صلَاِة وجبت ِبِخلَاِف غَيِرها ِمن الصلَواِت ؛ ِلأَنها وجبت كَاِملَةً فَلَا تتأَ

الْفَجِر فَسدت ِبِخلَاِف ما إذَا غَربت علَى مصلِّي الْعصِر حيثُ لَا تفْسد والْفَرق أَنها إذَا غَربت فَقَد دخلَ وقْت الْمغِرِب 
ي وقٍْت وأَما إذَا طَلَعت فَقَد خرج لَا إلَى وقٍْت ، بلْ هو وقْت مكْروه فَفَسدت ولَو شرع ِفي التطَوِع ِفي فَيكُونُ مؤديا ِف

واٍح ِفي ظَاِهِر الربقٍْت ما ِفي ومهاؤقَضا وهقَطْع ِجبِة يايهقَاِت الثَّلَاثَِة قَالَ ِفي النى الْأَوضم لَوا وهلُ قَطْعِقيلَ الْأَفْضِة واي
ِفيها خرج عما وجب علَيِه ِبالشروِع ولَا يِجب ِسواه فَِإنْ قَطَعها وأَداها ِفي وقٍْت مكْروٍه أَجزأَه ِعندنا ِخلَافًا ِلزفَر كَما إذَا 
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ِم الظَِّهريِة ثُم أَفْسده وقَضاه ِعند الْغروِب ، قَالَ الْخجنِدي إذَا شرع ِفي التطَوِع ِفي الْأَوقَاِت دخلَ ِفي التطَوِع ِعند ِقيا
اَء وأَس ِه فَقَدلَيى عضمو قْطَعي اٍح فَِإنْ لَمبقٍْت مِفي و قِْضييو قْطَعلُ أَنْ يِم الثَّلَاثَِة فَالْأَفْضوِفي الص عرش لَوِه ولَيَء عيلَا ش

ِفي الْأَياِم الْمنِهيِة كَيوِم الِْفطِْر ويوِم النحِر وأَياِم التشِريِق ثُم أَفْطَر لَا يلْزمه الْقَضاُء ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يلْزمه فَهما سويا 
   صوِمبين ال

والصلَاِة وأَبو حِنيفَةَ فَرق بينهما فَقَالَ الصلَاةُ تقَع أَولًا ِبالتحِرميِة وِهي لَيست ِمن الصلَاِة ِعندنا فَانعقَدت ِفي غَيِر نهٍي 
  .جزُء الْأَولُ ِمن الصوِم صوم فَوقَع منِهيا عنه فَلَم يتعلَّق ِبِه الْوجوب والدخولُ ِفي الصوِم يقَع علَى وجٍه منِهي عنه إذْ الْ

  

  لُهو: قَوغُر دلَا ِعنبها و   

لِّيصلُ أَنْ يقَاِت فَالْأَفْضِذِه الْأَولَاةً ِفي هفِْسِه صلَى نع بجأَو لَوو ترمِني إذَا احعا يا ِفيهلَّاهص لَواٍح ، وبقٍْت ما ِفي وه
 ، رقٍْت آخا ِفي وهومصلُ أَنْ يِة فَالْأَفْضِهيناِم الْما ِفي الْأَيموفِْسِه صلَى نع بجأَو كَذَا لَوو ، هنع قَطَتسذِْرِه ون نع جرخ

  .ِه وِعند زفَر لَا يجِزئُه ولَو صامها ِفيِه خرج عن نذِْر

وِفي الِْهدايِة إذَا قَالَ ِللَِّه علَي صوم النحِر أَفْطَر وقَضى فَهذَا النذْر صِحيح ِعندنا ِخلَافًا ِلزفَر والشاِفِعي هما يقُولَاِن نذَر ِبما 
نِي عهوِد النرةٌ ِلوِصيعم وا هازِتراح فِْطري هلَِكن هذْرن ِصحِة اللَِّه فَيوعِة دابإج كرت وهِرِه ويِلغ يها أَنَّ النلَناِم وِذِه الْأَيِم هوص 

ن نع جرخِفيِه ي امِإنْ صاِجِب وقَاطًا ِللْوقِْضي إسي ِة ثُماِورجِة الْمِصيعالْم نع همزا الْتكَم اهأَد هذِْرِه ؛ ِلأَن.  

وِفي فَتاوى صاِعٍد قَالَ أَبو يوسف من شرع ِفي التطَوِع بعد الْعصِر يؤمر ِبالْقَطِْع ثُم ِبالْقَضاِء أَما لَو دخلَ ِفيها علَى أَنَّ 
أَن نيبت ِه ثُملَيع رصَء الْعيلَا ش هأَن لَه نيبت ِه ثُملَيع هأَن لَى ظَنٍم عوص لَاٍة أَوِفي ص عرش لَواِم ، ومِبالِْإت رمؤِه يلَيع تسا لَيه

  .علَيِه فَأَفْسده لَا يلْزمه الْقَضاُء ِعندنا 

حتافْت لَوو هملْزي فَرقَالَ زاَء وا فَلَا قَضها فَقَطَعلَّاهص قَد هأَن ذَكَر ِع ثُمطَوِة التلٌ ِبِنيجى ِبِه ردِه فَاقْتلَيا عهأَن لَى ظَنع رالظُّه 
هى ِبِه ذَكَردلَى الَِّذي اقْتلَا عِه ولَيع   

ايهِفي النِو ، وهاِب السِفي ب ِدينجاِيِخ الْخشِض الْمعب داُء ِعنِدي الْقَضقْتلَى الْمع ِجبِة ي.   

  

  لُهقَو : سمالش برغى تتِر حصلَاِة الْعص دعبو سمالش طْلُعى تتِر حلَاِة الْفَجص دعفَّلَ بنتأَنْ ي هكْريو   

لْعصِر بعد الْأَربِع ساِهيا أَو ِفي الْفَجِر لَا يكْره ويِتم ؛ ِلأَنه ِمن غَيِر قَصٍد وِفي الْخجنِدي لَا يعِني قَصدا أَما لَو قَام ِفي ا
 ِضفي لَما وهدأَفْس لَوو وهكْرا ممهدعب عطَوِر ؛ ِلأَنَّ التصالْعِر وةً ِفي الْفَجكْعر ِضيفي دِعنا وهاؤقَض هملْزى لَا يرا أُخهإلَي

  زفَر يلْزمه قَضاُء ركْعتيِن 
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  لُهلِّي: قَوصأَنْ ي أْسلَا بفي هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتالوة ويصلي على الجنازة و    

اِف والطَّو يتكْعلَا رو ذُورنا الْملِّي ِفيِهمصلَا يو هدأَفْس ِفيِه ثُم عرا شلَا م.  

  

  لُها: قَوالطَّو يتكْعلِّي رصلَا يف و   

اوِة فَِإنْ قُلْت هما واِجبتاِن ِمن ِجهِة الشرِع كَوجوِب سجدِة التلَاوِة فَينبِغي أَنْ يؤِتي ِبِهما ِفي هذَيِن الْوقْتيِن كَسجدِة التلَ
قُلْت إنا عرفْنا كَراهتهما ِبالْأَثَِر وهو ما رِوي أَنَّ عمر رِضي اللَّه عنه طَاف ِبالْبيِت بعد صلَاِة الْفَجِر ثُم خرج ِمن مكَّةَ حتى 

 ركْعتاِن مقَام ركْعتيِن فَقَد أَخرهما إلَى ما بعد طُلُوِع الشمِس إذَا كَانَ ِبِذي طُوى بعد طُلُوِع الشمِس صلَّى ركْعتيِن قَالَ
النِة وذُورنكَالْم وزجِد لَا يبافًا إلَى الْعضم بجا ومِن ويقْتِن الْوذَيِفي ه وزجي هاِب اللَِّه فَِإنِبِإجي بجا ولُ أَنَّ مالْأَصفَِل ، و

 وهِلِه وِة ِبِفعلَاوِة التدجس وبجاِف فَِإنْ قُلْت وِفي الطَّو هوعرش وهِلِه وا ِبِفعمهوبجاِف ؛ ِلأَنَّ والطَّو يتكْعرو هفِْسدالَِّذي ي
اِف الْوالطَّو يتكْعِفي رِنِه ويا ِلعِفيه وبجةُ قُلْت الْولَاوةُ التانِصياِف والطَّو متخ وهقِْت وِر الْويِلغ ِرِه أَييا ِلغِفيه وبج

   .الْمؤدى عن الْكَراهِة 

  

  لُهِر : قَوالْفَج يتكْعر ِمن ِر ِبأَكْثَرطُلُوِع الْفَج دعفَّلَ بنتأَنْ ي هكْريو   

ِه السلَيع ِبيِلأَنَّ الن قْتقِْت ؛ ِلأَنَّ الْولٍَل ِفي الْوِر لَا ِلخالْفَج قا ِلحماها ِسومع يهلَاِم النالِْإس خيا قَالَ شِهملَيع ِزدي لَم لَام
بِلي رٍع آخطَوت نع ِنعم ا فَقَدمهنا كَانَ ععطَوى تون ى لَوتا حملَه نيعتلَاةَ مص ا لَِكنوِل ِبِهمغشقِْت كَالْمالْو ِميعقَى ج

  .فَرٍض آخر فَوق ركْعتي الْفَجِر فَجاز أَنْ يصِرف الْوقْت إلَيِه 

ِإتمام أَفْضلَ ؛ ِلأَنَّ وقُوعه ِفي التطَوِع بعد وِفي التجِنيِس من صلَّى تطَوعا ِفي آِخِر اللَّيِل فَلَما صلَّى ركْعةً طَلَع الْفَجر كَانَ الْ
 رأَنَّ الْفَج ظُني وهِن ويتكْعلَّى رص لَوو ، حلَى الْأَصِر عِة الْفَجنس ناِن عوبنلَا يى واوٍد قَالَ ِفي الْفَتقَص نِر لَا عطُلُوِع الْفَج

ثُم طْلُعي لَم ِعيدِغي أَنْ يبنلَا يِر والْفَج يتكْعر نع ِزئُهجي هفَِإن طَلَع قَد هأَن نيبت .   

  

  لُهِرِب : قَوغلَ الْمفَّلُ قَبنتلَا يو   

حتسِرِب مغاِء الْمةَ إلَى أَدرادبِرِب فَِإنَّ الْمغأِْخِري الْمت ا ِفيِه ِمنِرِب لَا ِلمغاِء الْمأَد ناِغلًا عفَلُ شكُونَ النِلئَلَّا ي يهفَكَانَ الن ب
 اَللَّهقِْت وى ِفي الْونعا إلَّا ِلماِعهمس ناغَلَ عشتِلئَلَّا ي هكْرِة يطْباِم ِللْخوِج الِْإمرخ دعفَلُ بكَذَا النقِْت وى ِفي الْونعِلم لَمأَع.   
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   باب النواِفِل  

 لَدو يمسِة اللَِّه ولَاُء كَِلمإع وهو ادالِْجه لَه ِضعا ولَى مةٌ عادا ِزيهفْلًا ؛ ِلأَنةُ نِنيمالْغ تيمس هِمنةُ واديالز وِة هفَلُ ِفي اللُّغالن
وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن ِفعٍل لَيس } ووهبنا لَه ِإسحاق ويعقُوب ناِفلَةً { يادةٌ علَى الْولَِد قَالَ اللَّه تعالَى الْولَِد ناِفلَةً ؛ ِلأَنه ِز

  .قَّبه ِبالنواِفِل ؛ ِلأَنها مشتِملَةٌ علَى السنِن ِبفَرٍض ولَا واِجٍب ولَا مسنوٍن وكُلُّ سنٍة ناِفلَةٌ ولَيس كُلُّ ناِفلٍَة سنةً فَِلهذَا لَ

 وِفي النهايِة لَقَّبه ِبالنواِفِل وِفيِه ِذكْر السنِن ِلكَوِن النواِفِل أَعم كَما لَقَّب الْأَوقَات الَِّتي يكْره ِفيها الصلَاةُ قَالَ الِْإمام أَبو زيٍد

النفَلُ شِرع ِلجبِر نقْصاٍن يمِكن ِفي الْفَرِض ؛ ِلأَنَّ الْعبد وِإنْ علَت رتبته لَا يخلُو عن تقِْصٍري حتى أَنَّ أَحدا لَو قَدر أَنْ 
ِن قَالَ رنِك السرلَى تع لَامقِْصٍري لَا يِر تغَي ِمن ضالْفَر لِّيصي اللَّه هِحم  

  دعِن بيتكْعر لِّيصلَاِة أَنْ يةُ ِفي الصنطلوع الفجر الس   

 عا ما قَاِعدهلِّيصأَنْ ي وزجلَا ياِجِب والْو ةٌ ِمنا قَِريبهذَا ِقيلَ إنِلهِن وناِئِر السس ِمن ا آكَدهِر ؛ ِلأَنِة الْفَجنأَ ِبسدلَى بِة عرالْقُد
الِْقياِم ولَا يجوز أَداؤها راِكبا ِمن غَيِر عذٍْر ؛ وِلأَنَّ النِبي علَيِه السلَام لَم يدعها ِفي سفٍَر ولَا حضٍر وقَالَ ِفي ركْعتي الْفَجِر 

وقَدم ِفي الْمبسوِط سنةَ الظُّهِر ؛ ِلأَنها تبع } لُّوها ولَو طَرقَتكُم الْخيلُ ص{ ، وقَالَ } هما خير ِمن الدنيا وما ِفيها { 
 تلَاٍة فُِرضلُ صأَو رالظُّهِر وِللظُّه.  

فَجِر وخِشي أَنْ تفُوته ركْعةٌ فَِإنه يصلِّيها بعد الصف وِقيلَ إنَّ سنةَ الْفَجِر واِجبةٌ حتى لَو انتهى إلَى الِْإماِم وهو ِفي صلَاِة الْ
اِن ِمنتكْعالر هفُوتأَنْ ت ِشيإذَا خ هفٍَر أَنعأَِبي ج نعا وهاِغِه ِمنفَر دعاِم بالِْإم علُ مخديو   

 فَِإنه يصلِّي السنةَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف بعد الصف أَو ِفي الصف إنْ لَم يِجد الْفَرِض ويدِرك الِْإمام ِفي التشهِد
ها الْأَداُء ِفي الْبيِت وكَذَا موِضعا غَيره ، وأَشد الْكَراهِة أَنْ يصلِّيها مخاِلطًا ِللصف إذَا كَانَ يِجد موِضعا غَيره والسنةُ ِفي

  .ساِئر السنِن إلَّا التراِويح علَى ما يأِْتي ِمن بياِنها إنْ شاَء اللَّه تعالَى ثُم إذَا فَاتت سنةُ الْفَجِر علَى اِلانِفراِد لَا تقْضى ِعندهما 

 تقْضى إذَا ارتفَعت الشمس إلَى قَبِل ِقياِم الظَِّهريِة ، وأَما ِعندهما فَلَا تقْضى إلَّا إذَا فَاتت مع وقَالَ محمد أَحب إلَي أَنْ
مشاِيخ ِفيِه ِقيلَ يقِْضي الْفَرض الْفَرِض تبعا ِللْفَرِض سواٌء قَضى الْفَرض ِبجماعٍة أَو وحده إلَى الزواِل وِفيما بعده اختلَف الْ

وحده وِقيلَ يقِْضي السنةَ معه ، وأَما ساِئر السنِن ِسواها فَلَا تقْضى بعد خروِج الْوقِْت وحدها واختلَفُوا ِفي قَضاِئها تبعا 
 هدعب نيبا تلَى مِض عِللْفَر.  

  

   وأَربعا قَبلَ الظُّهِر : ه قَولُ 

يعِني ِبتسِليمٍة واِحدٍة وهن مؤكَّدات قَالَ ِفي الْمجرِد يقْرأُ ِفي كُلِّ ركْعٍة نحوا ِمن عشِر آياٍت وكَذَا ِفي الْأَربِع بعد الِْعشاِء 
عي ِن لَميتِليمسِبت ناهِإنْ أَدا ولَم رى أَنَّ الْفَجرفَلُ أَلَا تفَكَذَا الن عبأَر ضالْفَرِض وِللْفَر عبفَلَ تِة ؛ ِلأَنَّ الننالس ِمن ِبِهن دت

عمالْجا وِسرييِن تيتكْعر عرِر شالظُّه دعا بأَمو ، ِمثْلَه فْلُهِن كَانَ نيتكْعر تإلَى كَان تادِة عطْبِب الْخبِبسو عبا أَرلُهةُ أَص
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 دعا بقِْضيهي هأَن ِحيحِة فَالصاعمِت الْجةَ فَويشِر الْأُولَى خةَ الظُّهنس كراِس فَِإنْ تِل الِْقيلَى أَصا ععبفَلُ أَرِن فَكَانَ النيتكْعر
  . قَبلَ الركْعتيِن ِعند محمٍد وِعند أَِبي يوسف يقَدم الركْعتيِن علَى الْأَربِع وينِوي الْقَضاَء ِعند أَِبي يوسف الْفَرِض ويقِْضيها

   وِفي

  .النواِدِر يبدأُ ِبالركْعتيِن ِعندهما 

ي الْقَضاَء ِعندهما وِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا ينِوي الْقَضاَء ويكُونُ تطَوعا مبتدأً فَلَا يفْتِقر إلَى ِنيِة وقَالَ محمد ِبالْأَربِع ثُم ينِو
  .الْقَضاِء وِفي الْحقَاِئِق يقَدم الركْعتيِن ِعندهما 

وِه الْفَتلَيعو عبالْأَر دمحقَالَ مى و.  

وِفي الْمنظُومِة ِفي مقَالَِة أَِبي يوسف علَى ِخلَاِف مقَالَاِت محمٍد ، والسنةُ الْأُولَى ِمن الظُّهِر إذَا فَاتت فَقَبلَ شفِْعها لَها 
  .الْقَضاُء أَي قَبلَ الركْعتيِن الْأُخرييِن 

 قَضاِء الْأَربِع هلْ هو نفْلٌ مبتدأٌ أَو سنةٌ فَعلَى قَوِل من يقُولُ نفْلٌ مبتدأٌ يقِْضيها بعد الركْعتيِن وِفي الْمصفَّى اختلَفُوا ِفي
سنةٌ إلَّا أَنَّ إحداهما فَاِئتةٌ فَيبدأُ ِبالْفَاِئتِة كَما وعلَى قَوِل من يقُولُ إنها سنةٌ يقِْضيها قَبلَ الركْعتيِن ؛ ِلأَنَّ كُلَّ واِحدٍة ِمنهما 

  .ِفي الْفَراِئِض 

  

  لُها : قَوهدعِن بيتكْعرو   

  .وهما مؤكَّدتاِن 

  

  لُهِر : قَوصلَ الْعا قَبعبأَرو   

؛ وِلأَنَّ الْعصر لَما } لَ علَيِه السلَام من صلَّى أَربعا قَبلَ الْعصِر لَم تمسه النار قَا{ وهن مستحبات وِإنْ شاَء ركْعتيِن 
  كَانت أَربعا قُدرت الناِفلَةُ ِبها 

  لُهِرِب : قَوغالْم دعِن بيتكْعرو   

أَنْ ي بحتسياِن وتكَّدؤا ممهأَنَّ و ِوير اَءةَ فَقَدا الِْقرا { ِطيلَ ِفيِهممهأُ ِفي الْأُولَى ِمنقْركَانَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن
  } } تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك { وِفي الثَّاِنيِة } امل تنِزيلُ { 

  لُهاِء: قَولَ الِْعشا قَبعبأَرو    

 اتبحتسم نهو.  
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  لُهد: قَوعا بعبأَرها وإن شاء ركعتين و   

كُلَّه عبي الْأَردؤي هفَِإن بحتسقِْت الْمِر الْوا ِفي غَيلَّاها إذَا صأَم بحتسقِْت الْماَء ِفي الْولَّى الِْعشإذَا ص ِيريخذَا التا ِقيلَ إنَّ ه
   جبرا ِلذَِلك النقِْص ولَا يتخير وأَربعا قَبلَ الْجمعِة وأَربعا

 فوسأَِبي ي عم دمحم ِخيِفي الْكَرا وهدعا بِستا ولَها قَبعبأَر فوسو يقَالَ أَبا ومهدذَا ِعنها وهدعب.  

ِة مظُومنِفي الْما وتكْعر ِر ثُما الْفَجتكْعِن رنى السأَقْو اِنيلْوِن قَالَ الْحيتاثْن ا ثُمعبلِّي أَرصي فوسأَِبي ي دِعن ِنيفَةَ ثُمأَِبي ح ع
لظُّهِر ثُم الَِّتي قَبلَ الْعصِر ثُم الَِّتي قَبلَ الِْعشاِء ، وقَالَ بعضهم الْمغِرِب ثُم الَِّتي بعد الظُّهِر ثُم الَِّتي بعد الِْعشاِء ثُم الَِّتي قَبلَ ا

 ِقيلَ لَك ِلما شِرع الْأَصح أَنَّ أَقْواها ركْعتا الْفَجِر ثُم الْأَربع الَِّتي قَبلَ الظُّهِر واَلَِّتي بعد الظُّهِر واَلَِّتي بعد الْمغِرِب سواٌء فَِإنْ
بعض النواِفِل قَبلَ الْفَرِض وبعضها بعده فَالْجواب أَنَّ الَِّذي بعد الْفَرِض شِرع ِلجبِر النقْصاِن واَلَِّذي قَبلَه قَطْعا ِلطَمِع 

ِك مرِني ِفي تِطعي لَم نقُولُ مي هطَاِن فَِإنيفَّلَ الشنتاِم أَنْ يِللِْإم هكْريِه ، ولَيع ا كُِتبِك مرِني ِفي تِطعي فِه كَيلَيع بكْتي ا لَم
 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو وِم ذَِلكأْمِللْم هكْرلَا يو ضلَّى ِفيِه الْفَركَاِنِه الَِّذي صإذَا { ِفي م كُمدأَح ِجزعأَي رأَختي أَو مقَدتلَّى أَنْ يص

؛ وِلأَنه إذَا تنفَّلَ ِفي مكَاِنِه ظَن الداِخلُ أَنه ِفي الْفَرِض فَيقْتِدي ِبِه ورِوي أَيضا أَنَّ ذَِلك يستحب ِللْمأْموِم حتى لَا } 
ِخيكَذَا ِفي الْكَر فُوفالص شوشتت   

  

  لُهلَّ: قَوِل صلَّى ِباللَّيى ثمان ركعات فَِإنْ ص   

تتجافَى { يعِني أَقَلَّ ما ينبِغي أَنْ يتنفَّلَ ِفي اللَّيِل ِبثَماِني ركَعاٍت واعلَم أَنَّ صلَاةَ اللَّيِل أَفْضلُ ِمن صلَاِة النهاِر ِلقَوِلِه تعالَى 
نع مهوبناِجِع جضالْم  { َقَال ثُم } ٍنيِة أَعقُر ِمن ملَه ِفيا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت { لَامِه السلَيقَالَ عو } ِلاللَّي امأَطَالَ ِقي نم

  .} خفَّف اللَّه عنه يوم الِْقيامِة 

  

  لُهلَّ: قَواَء صاِر إنْ شهاِفلُ النوناِحدوٍة وِليمسِن ِبتيتكْعة وإن شاء أربعا ى ر   

  .وتكْره الزيادةُ علَى ذَِلك يعِني ِبتسِليمٍة واِحدٍة 

  

  لُهكْ: قَوتو ازٍة جاِحدٍة وِليمساٍت ِبتكَعاِني رلَّى ثَمِنيفَةَ إنْ صو حِل فَقَالَ أَباِفلَةُ اللَّيا نأَملَوةُ عاديالز هى ذلك ر   

يعِني إنْ شاَء صلَّى ِباللَّيِل أَربعا ِبتسِليمٍة واِحدٍة وِإنْ شاَء ِستا ِبتسِليمٍة واِحدٍة وِإنْ شاَء ثَماِنيا ِبتسِليمٍة وتكْره الزيادةُ علَى 
ا أَرعبلَ أَرالْأَفْض لَِكنو ا ذَِلكارهنلًا وٍة لَيِليمسا ِبتعب.  
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  لُهٍة : قَواِحدٍة وِليمسِن ِبتيتكْعلَى رِل عِباللَّي ِزيدلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

سف ومحمٍد مثْنى مثْنى وِفي النهاِر أَربع أَربع وِعند أَي ِمن حيثُ الْأَفْضِليةُ قَالَ ِفي الِْهدايِة الْأَفْضلُ ِفي اللَّيِل ِعند أَِبي يو
ِليمستٍة وِرميحةَ تادِلأَنَّ ِفيِه ِزياِويِح ؛ ورِبالت ارِتبا اِلاعملَه عبأَر عبا أَرِنيفَةَ ِفيِهمأَِبي ح دِعنى وثْنى مثْنا مِفيِهم اِفِعيٍة الش

 هنع جرخٍة لَا يِليمسا ِبتعبلِّي أَرصأَنْ ي ذَرن ذَا لَوِلهفَِضيلَةً ، و ديأَزقَّةً وشم كُونُ أَكْثَرةً فَيِرميحت موأَد هِنيفَةَ أَنِلأَِبي حاٍء وعدو
كَذَا ِفي الِْهد جرخكِْس يلَى الْععِن ويتِليمسِبت ِسرييا التى ِفيهاعرٍة فَياعمى ِبجدؤا تهاِويِح فَِإنرا ِفي التأَمِة ، واي.  

  

  لُهقَو : هكْرتو   

  

  لَى ذَِلكةُ عاديالز   

   أَي علَى ثَماِن ركَعاٍت

هلَاِة النةُ ِفي صاديالزٍة وِليمسِل ِبتلَاِة اللَّيِفي ص فْعالش هملْزا يمِإناِن وتكْعِع رطَوقِْد ِفي التالْع وِجبمٍة وِليمسٍع ِبتبلَى أَراِر ع
ِفي كُلِّ ركْعٍة ِمنه الْفَاِتحةَ الثَّاِني ِبالِْقياِم إلَيِه ِفي الثَّاِلثَِة ؛ ِلأَنَّ كُلَّ شفٍْع ِمن التطَوِع كَصلَاٍة علَى ِحدٍة أَلَا ترى أَنه يقْرأُ 

وسورةً وِإذَا قَام إلَى الثَّاِلثَِة استفْتح كَما يستفِْتح عِقيب التحِرميِة فَعلَى هذَا إذَا افْتتح التطَوع ِبِنيِة الْأَربِع أَو الست أَو الثَّماِن 
لْزي لَم هدأَفْس ا ثُمم هملْزٍة يايِفي ِروو عبأَر هملْزِة ياياِن ِفي ِروتايِرو فوسأَِبي ي نعِة وايوِن ِفي ظَاِهِر الريتكْعاُء رإلَّا قَض هم

 ركَعاٍت يلْزمه أَربع ؛ ِلأَنَّ التطَوع لَا يجوز أَنْ يكُونَ نوى ولَو قَالَ ِللَِّه علَي أَنْ أُصلِّي ركْعةً لَِزمه ركْعتاِن وِإنْ قَالَ ثَلَاثَ
ترا ِوترا وِإنْ قَالَ ِنصف ركْعٍة لَِزمه ركْعةٌ ؛ ِلأَنها لَا تتبعض وِإذَا لَِزمته ركْعةٌ وجب علَيِه ركْعتاِن ؛ ِلأَنَّ التطَوع لَا يكُونُ ِو

  .ولَو قَالَ ركْعتيِن ِبغيِر وضوٍء لَا يلْزمه شيٌء ِعند محمٍد 

؛ ِلأَنَّ وقَالَ أَبو يوسف يلْزمه ركْعتاِن ِبوضوٍء تصِحيحا ِللنذِْر ولَو قَالَ ركْعتيِن ِبغيِر ِقراَءٍة لَِزمه ركْعتاِن ِبِقراَءٍة إجماعا 
   .الصلَاةَ ِبغيِر طَهارٍة لَيست ِبِعبادٍة وأَما ِبغيِر ِقراَءٍة فَِهي ِعبادةٌ كَصلَاِة الْأُمي والْأَخرِس 

  

  لُهِن : قَويِن الْأُولَييتكْعةٌ ِفي الراِجباِئِض واَءةُ ِفي الْفَرالِْقرو   

قَطِْعي ضفَر ِل أَيمالْع قِفي ح .  

 لَامِه السلَيِلِه عا ِلقَواِت كُلِّهكَعِفي الر ضفَر اِفِعيقَالَ الشلَاةٌ { وٍة صكْعكُلُّ راَءٍة ولَاةَ إلَّا ِبِقرِفي } لَا ص فُِرض اِلكقَالَ مو
ا وِسرييالْكُلِّ ت قَامةً ِللْأَكْثَِر مالَى ثَلَاٍث إقَامعله تا قَوآِن { لَنالْقُر ِمن رسيا تُءوا مفَاقْر { اركْرِضي التقْتِل لَا يِبالِْفع رالْأَمو

را الْأُخأَمٍه ، وجكُلِّ و اكَلَاِن ِمنشتا يمهلَالًا ِبالْأُولَى ؛ ِلأَنِتدِة اسا ِفي الثَّاِنياهنبجا أَومِإنقُوِط والس قا ِفي حفَاِرقَاِنِهماِن فَيي
 لَامِه السلَيع لُها قَوأَما ، وقَاِن ِبِهملْحاَءِة فَلَا يِر الِْقرِفي قَدفَاِء والِْإخِر وهاَءِة ِفي الْجِصفَِة الِْقراَءٍة { ولَاةَ إلَّا ِبِقرلَا ص { وفَه
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ها ؛ ِلأَنلَن اِهدش ِهيلَاٍة كَاِملٍَة وإلَى ص ِرفصنا تمِإنٍة وكْعإلَى ر ِرفصنطْلَقَةً لَا تم تى ذُِكرتلَاةُ مالصطْلَقًا ولَاةَ مالص ذَكَر 
 ِبِخلَاِف ما إذَا حلَف لَا يصلِّي ولَم يقُلْ صلَاةً ركْعتاِن عرفًا كَمن حلَف لَا يصلِّي صلَاةً فَِإنه لَا يحنثُ حتى يصلِّي ركْعتيِن

  .فَِإنه يحنثُ إذَا صلَّى ركْعةً 

  

  لُهقَو : كَتاَء سِإنْ شو حباَء سِإنْ شأَ واَء قَرِن إنْ شييرِفي الْأُخ ريخم وهو   

لَ ِفيِه ثَلَاثُ تسِبيحاٍت وِلهذَا لَا يِجب السهو ِبترِك الِْقراَءِة ِفيِهما ِفي ظَاِهِر الروايِة كَذَا ِفي يعِني ِمقْدار ما يمِكن أَنْ يقُو
حةَ وِإنْ شاَء سبح يعِني ثَلَاثَ تسِبيحاٍت الِْهدايِة إلَّا أَنَّ الْأَفْضلَ أَنْ يقْرأَ ِفيِهما الْفَاِتحةَ قَالَ ِفي النهايِة إنْ شاَء قَرأَ يعِني الْفَاِت

وِلهذَا لَا يِجب السهو وِإنْ شاَء سكَت يعِني ِمقْدار ما يمِكن أَنْ يقُولَ ِفيِه ثَلَاثُ تسِبيحاٍت فَِإذَا لَم يقْرأْ ولَم يسبح كَانَ 
 كُوتالس دمعِسيئًا إنْ تم وهِه سلَيع ِجبلَا ي هأَن حا فَالْأَصاِهيِإنْ كَانَ سو ،  

  لُهِإنْ: قَوو   

 كَتاَء سش   

ةُ أَفْحاهالْكَرةٌ واهكَر ِضِهمعب دِعناَءةٌ وا إسمهدِعناَءٍة وِبِإس سلَي هدِعن كُوتفَِإنَّ الس فوسأَِبي ي دذَا ِعناَءِة هالِْإس ِمن ش
   .فَالِْقراَءةُ سنةٌ والتسِبيح مباح والسكُوت إساَءةٌ 

  

  لُهِر : قَوِميِع الِْوتِفي جفِْل واِت النكَعِميِع رةٌ ِفي جاِجباُء والْقُرو   

ٍة ولَى ِحدلَاةٌ عص هفٍْع ِمنفَلُ فَِلأَنَّ كُلَّ شا النأَم را الِْوتأَمذُ ووعتيا وِفيه فِْتحتسذَا يِلهأٍَة ودتبٍة مِرميحإلَى الثَّاِلثَِة كَت امالِْقي
ِقراَءِة ِلاحِتماِل أَنْ يكُونَ نفْلًا ولَا فَِلِلاحِتياِط ؛ ِلأَنه متردد بين الْفَرِض والنفَِل ِلوجوِد علَامِة الْأَمريِن فَاحتاطُوا لَه ِبِإجياِب الْ

   .يستفِْتح ِفي الثَّاِلثَِة ِمنه ولَا يتعوذُ ولَا يكِْملُ تشهده الْأَولَ ِلشبِهِه ِبالْفَرِض 

  

  لُها : قَواها قَضهدأَفْس فٍْل ثُملَاِة نلَ ِفي صخد نمو   

ذَا إذَا دِإنْ هاِن وتكْعإلَّا ر هملْزا لَا يضأَي ا ثُمقِْضيها لَا يهدأَفْس ا ثُماِهيِة ساِمسإلَى الْخ ا إذَا قَاما كَماِهيا سا أَمدا قَصلَ ِفيهخ
وا سهدأَفْس لُهقَوو ، فوسا ِخلَافًا ِلأَِبي يمهدٍة ِعنكْعى ِمائَةَ روا نماَء وى الْمرِم يميتِلِه كَالْمِر ِفعيِبغ ِلِه أَوِبِفع تداٌء فَس

  .أَشبهه وكَالْمرأَِة إذَا حاضت ِفي التطَوِع يِجب الْقَضاُء ِبِخلَاِف الْفَرِض 
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  لُهِن: قَويِفي الْأُولَي دقَعاٍت وكَعر عبلَّى أَرثم أفسد األخريين قضى ركعتين  فَِإنْ ص   

ِلأَنَّ الشفْع الْأَولَ قَد تم والِْقيام إلَى الثَّاِلثَِة ِبمنِزلَِة تحِرميٍة مبتدأٍَة فَيكُونُ ملْزوما وهذَا إذَا أَفْسد الْأُخرييِن بعد الشروِع ِفيِهما 
 ثُم أَفْسدها أَما إذَا أَفْسدها قَبلَ الِْقياِم لَا يِجب علَيِه قَضاُء الْأُخرييِن ؛ ِلأَنه أَفْسد قَبلَ الشروِع ِفي الشفِْع ِبأَنْ قَام إلَى الثَّاِلثَِة

ِلِه وِبقَو دقُيذِْر ووِع ِبالنرا ِللشارِتبقِْضي اعي فوسأَِبي ي نعٍع الثَّاِني وباُء أَرقَض هِن لَِزمييرالْأُخ دأَفْسو دقْعي لَم لَو ه؛ ِلأَن دقَع
  .إجماعا 

  

  لُها : قَوعبقِْضي أَري فوسو يقَالَ أَبو   

مرأَته وِهي ِفي الشفِْع الْأَوِل أَو أُخِبرت ِبشفْعٍة لَها وهو احِتياطٌ ؛ ِلأَنها ِبمنِزلَِة صلَاٍة واِحدٍة حتى إنَّ الزوج لَو خير ا
فَأَتمت أَربعا لَا تبطُلُ شفْعتها ولَا ِخيارها كَذَا ِفي النهايِة وِفي الْخجنِدي والْكَرِخي إنْ سلَّمت علَى ركْعتيِن فَِهي علَى 

وِإنْ أَتمت الْأَربع بطَلَ ِخيارها ؛ ِلأَنَّ ما زاد علَى ركْعتيِن صلَاةٌ أُخرى وِإذَا كَانت ِفي أَربِع الظُّهِر الْأُولَى لَم يبطُلْ ِخياِرها 
    ِفيِهن شيئًا أَعاد ركْعتيِن ِعندهما وقَالَ أَبو يوسف أَربعا وهِذِهِخيارها ِبانِتقَاِلها إلَى الشفِْع الثَّاِني وِإنْ صلَّى أَربعا ولَم يقْرأْ

لَ ِفي الشفِْع الثَّاِني الْمسأَلَةُ مبِنيةٌ علَى أَصلَيِن أَحدهما أَنَّ فَساد الشفِْع الْأَوِل ِبترِك الِْقراَءِة لَا يرفَع التحِرميةَ ولَا يمنع الدخو
  .ِعندهما 

وقَالَ محمد يرفَع التحِرميةَ ويوِجب فَساد الشفِْع الثَّاِني وأَصلٌ آخر أَنَّ الشفْع الْأَولَ إذَا فَسد ِبترِك الِْقراَءِة فَالشفْع الثَّاِني لَا 
  . حتى يأِْتي ِفي الشفِْع الثَّاِني ِبركْعٍة كَاِملٍَة ِبِقراَءٍة ِعند أَِبي حِنيفَةَ يلْزمه ِبمجرِد الِْقياِم

ِد الِْقيرجالثَّاِني ِبم فْعالش هملْزي حلَ إذَا صالْأَو فْعوا أَنَّ الشعمأَجاِم وِد الِْقيرجِبم هملْزي فوسو يقَالَ أَبذَا وه تاِم فَِإذَا ثَب
  .فَيتفَرع علَيِه ثَماِن مساِئلَ أَحدهما إذَا صلَّى أَربعا ولَم يقْرأْ ِفيِهن شيئًا فَعلَيِه قَضاُء ركْعتيِن ِعندهما 

دمحمِنيفَةَ وو حأَب فَقا فَاتعبقِْضي أَري فوسو يقَالَ أَبِك ورلُ ِبتالْأَو فْعالش دا فَسٍد لَممحم دا ِعنِن أَمِلفَيتخِن ملَيأَص ِمن 
أَفْسد الشفْع الْأَولَ الِْقراَءِة ارتفَعت التحِرميةُ ولَم يِصح الشروع ِفي الثَّاِني وِعند أَِبي حِنيفَةَ لَم تفْسد التحِرميةُ إلَّا أَنه لَما 

ِبترِك الِْقراَءِة فَالثَّاِني لَا يلْزمه ِبمجرِد الِْقياِم ما لَم يأِْت ِبركْعٍة مع الِْقراَءِة ولَم يوجد وِعند أَِبي يوسف يلْزمه ِبمجرِد الِْقياِم 
لَييِن لَا غَير فَعلَيِه قَضاُء الْأُخرييِن ِبالِْإجماِع ؛ ِلأَنَّ الشفْع الْأَولَ قَد تم فَلَِزمه الثَّاِني ِبمجرِد الِْقياِم والثَّاِنيةُ إذَا قَرأَ ِفي الْأُو

يِه قَضاُء الْأُولَييِن ِبالِْإجماِع وهلْ يكُونُ الْأُخرياِن صلَاةً وأَفْسده ِبترِك الِْقراَءِة ، والثَّاِلثَةُ إذَا قَرأَ ِفي الْأُخرييِن لَا غَير فَعلَ
 ، وُءهضو قَضتنلَا ي قَهقَه لَوو هاؤاقِْتد ِصحفِْع الثَّاِني لَا يانٌ ِفي الشسى ِبِه إنداقْت ى لَوتٍد لَا حمحم دِعنو معا نمهدِعن

الرىودأَ ِفي إحةُ إذَا قَراِبع   

  .الْأُولَييِن وِإحدى الْأُخرييِن فَعلَيِه قَضاُء أَربٍع ِعندهما 

ند أَِبي حِنيفَةَ وِجد ِمنه ركْعةٌ وقَالَ محمد ركْعتيِن أَما أَبو يوسف فَيقُولُ فَسد الشفْع الْأَولُ والثَّاِني يلْزمه ِبمجرِد الِْقياِم وِع
 دعب تدفَس اَءٍة ثُمِبِقر.  
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الثَّاِني يو حص لَ قَدالْأَو فْعاِع ؛ ِلأَنَّ الشمِن ِبالِْإجييراُء الْأُخقَض هِن لَِزمييرى الْأُخدِإحِن ويأَ ِفي الْأُولَيةُ إذَا قَراِمسالْخو هملْز
ِبمجرِد الِْقياِم والساِدسةُ إذَا قَرأَ ِفي الْأُخرييِن وِإحدى الْأُولَييِن فَالْأُولَياِن فَسدتا يلْزمه قَضاؤهما ِبالِْإجماِع والْأُخرياِن صلَاةٌ 

  . ِفي إحدى الْأُولَييِن لَا غَير فَعلَيِه قَضاُء ركْعتيِن ِعندهما ِعندهما ِخلَافًا ِلمحمٍد ، والساِبعةُ إذَا قَرأَ

  .وقَالَ أَبو يوسف أَربع والثَّاِمنةُ إذَا قَرأَ ِفي إحدى الْأُخرييِن لَا غَير فَعلَيِه قَضاُء أَربٍع ِعندهما 

و لَم يقْرأْ ِفي الْأُولَييِن وقَرأَ ِفي الْأُخرييِن ونوى ِبِه قَضاًء عن الْأُولَييِن لَا يكُونُ قَضاًء ِبالِْإجماِع ؛ وقَالَ محمد ركْعتيِن ولَ
 قَالَ ِفي النهايِة إذَا قَرأَ ِفي الْأُولَييِن لَا غَير ِلأَنها صلَاةٌ واِحدةٌ عِقدت ِبتحِرميٍة واِحدٍة فَلَا يكُونُ بعضها قَضاًء وبعضها أَداًء

 فِْسداَءِة لَا يِك الِْقررِبت هادفَس فِْع الثَّاِني ثُمِفي الش وعرالش حطُلْ فَصبت ةَ لَمِرميحاِع ؛ ِلأَنَّ التمِن ِبالِْإجييراُء الْأُخِه قَضلَيفَع
ع الْأَولَ قَالَ وهذَا إذَا قَعد بينهما أَما إذَا لَم يقْعد فَعلَيِه قَضاُء أَربٍع ؛ ِلأَنَّ الْفَساد ِفي الثَّاِني يسِري إلَى الْأَوِل إذَا لَم الشفْ

 مجمع علَيها وهن إذَا قَرأَ ِفي الْأُولَييِن لَا غَير أَو ِفي الْأُولَييِن وِإحدى يقْعد فَبانَ لَك ِمن هِذِه الثَّماِن الْمساِئِل أَنَّ أَربعا مِنها
   الْأُخرييِن أَو ِفي الْأُخرييِن لَا غَير أَو ِفي إحدى الْأُولَييِن والْأُخرييِن فَِفي هِذِه الْأَربِع يقِْضي

مِن إجيتكْعقِْضي رِن يييرى الْأُخدِإحِن ويى الْأُولَيدِفي إح أَو رِن لَا غَيييرى الْأُخدأَ ِفي إحا إذَا قَرِفيه لَفتخم عبأَرا واع
ي لَم ِن أَويى الْأُولَيدأَ ِفي إحقَر لَوِن ويتكْعٍد رمحم دِعنا ومهدا ِعنعبأَِبي أَر دِعنا ومهدِن ِعنيتكْعقِْضي رأْ ِفي الْكُلِّ يقْر

   .يوسف أَربعا 

  

  لُهاِم : قَولَى الِْقيِة عرالْقُد عا ماِفلَةَ قَاِعدلِّي النصيو   

 لَامِه السلَيِلِه علَاِة الْقَ{ ِلقَوص ِف ِمنصلَى النلَاةُ الْقَاِعِد عاِئِم ص { ضرعتي ِديثُ لَمذَا الْحِر فَِإنْ ِقيلَ هالْأَج قِفي ح أَي
وج ِمن وهمتيعا ادلَى ماِج ِبِه عِتجاِلاح هجا وذِْر فَمِر الْعالَِة غَيلَا ِلحذِْر والَِة الْعلَا ِلحِع وطَولَاِة التلَا ِلصِض ولَاِة الْفَراِز ِلص

 وزجاِم لَا يلَى الِْقيِة عرالْقُد عا مِض قَاِعدلَاةَ الْفَرلَى أَنَّ صع ِقدعنم اعماِم ِقيلَ الِْإجلَى الِْقيِة عرالْقُد عا ماِفلَِة قَاِعدلَاِة النص
 عن الِْقياِم قَاِعدا مساِويةٌ ِلصلَاِة الْقَاِئِم ِفي الْفَِضيلَِة والْأَجِر فَلَم يبق وكَذَا الِْإجماع منعِقد علَى أَنَّ صلَاةَ الْمِريِض الْعاِجِز

اِعدا مع الْقُدرِة ِحينِئٍذ إلَّا صلَاةُ التطَوِع قَاِعدا ِبدوِن الْعذِْر فَهو علَى ِنصِف الْأَجِر ِمن صلَاِة الْقَاِئِم ، وِإنما جازت الناِفلَةُ قَ
 دقُيوِع وضوِر الْميذَا الْخه نع قَِطعنلَا ي كَي كُهرت لَه ازفَج امِه الِْقيلَيع قشا يمبروٍع وضوم ريلَاةَ خاِم ؛ ِلأَنَّ الصلَى الِْقيع

 ، قَالَ ِفي الِْهدايِة والسنن الرواِتب نواِفلُ يعِني يجوز أَنْ يصلِّيها قَاِعدا مع الْقُدرِة علَى ِبالناِفلَِة احِترازا عن الْفَرِض والِْوتِر
شِفي الت دقْعا يكَم دقْعي هأَن ارتخالْماَء وش فوِد ِقيلَ كَيِة الْقُعِفيلَفُوا ِفي كَيتاخاِم وِد الِْقيه  
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  لُهِنيفَةَ : قَوأَِبي ح دِعن ازذٍْر جِر عغَي ِمن دقَع ا ثُما قَاِئمهحتِإنْ افْتو   

لَّ واِحٍد ِمنهما ملْزم هذَا اسِتحسانٌ وِعندهما لَا يجوز إلَّا ِمن عذٍْر وهو الِْقياس ؛ ِلأَنَّ الشروع معتبر ِبالنذِْر ِمن حيثُ إنَّ كُ
ثُم من نذَر أَنْ يصلِّي ركْعتيِن قَاِئما لَم يجز لَه أَنْ يقْعد ِفيِهما ِمن غَيِر عذٍْر فَكَذَا إذَا شرع قَاِئما لَم يجز لَه أَنْ يقْعد ِفيِهما 

إذَا افْت هأَن لَهذٍْر وِر عغَي ِمنعا مقَاِعد عطَوالت حت   

الْقُدرِة علَى الِْقياِم جاز فَالْبقَاُء أَولَى ِبِخلَاِف النذِْر فَِإنه الْتزمه نصا حتى لَو لَم ينص علَى الِْقياِم لَا يلْزمه الِْقيام ِعند بعِض 
 شاَء اللَّه والدِليلُ علَى التفِْرقَِة بين الشروِع والنذِْر أَنه لَو نذَر أَنْ يصوم متتاِبعا فَصام الْبعض الْمشاِيِخ علَى ما نبين إنْ

ذَركَذَا إذَا نو افِتئْناِلاس هملْزوِع لَا يرِفي الشو افِتئْناِلاس هملْزي فَأَفْطَر ِرضمِفيِه و عرش لَوا واِشيم ها لَِزماِشيم جحأَنْ ي 
ماِشيا لَم يلْزمه الْمشي كَذَا هنا فَِإنْ ِقيلَ إذَا افْتتحها هلْ لَه أَنْ يقْعد ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِفي الركْعِة الْأُولَى بعد شروِعِه قَاِئما 

أَنْ ي ا لَها قَالَ كَمقَاِعد ا أَوقُلْ قَاِئمي لَملَاةً وص ذَرن لَواِز وولَى الْجلُّ عدِفِه يصو ؛ ِلأَنَّ إطْلَاق معِة ِقيلَ نِفي الثَّاِني دقْع
 ِلأَنَّ إجياب الْعبِد معتبر ِبِإجياِب اللَِّه وكُلُّ ما أَوجبه اللَّه بعضهم هو ِبالِْخياِر بين الْقُعوِد والِْقياِم وقَالَ بعضهم يلْزمه قَاِئما ؛

   .ِمن الصلَواِت أَوجبه قَاِئما ولَو افْتتح التطَوع قَاِعدا ثُم بدا لَه أَنْ يقُوم فَقَام وصلَّى ما بِقي جاز ِعندهم جِميعا 

  

   ومن كَانَ خاِرج الِْمصِر يتنفَّلُ علَى دابِتِه إلَى أَي ِجهٍة توجهت ِبِه يوِمئُ إمياًء : ولُه قَ 

ولَ وزالن اهنمأَلْز قٍْت فَلَوٍة ِبوصتخم راِط غَيشِب النسلَى حوٍع عرشوٍع مضوم رياِفلَةَ خِلأَنَّ الن هنع قَِطعنلَِة يالَ الِْقبِتقْباس
الْقَاِفلَةُ أَو ينقَِطع هو عن الْقَاِفلَِة وِكلَاهما ضرر قَالَ ِفي الْمبسوِط لَو لَم يكُن لَه ِفي التنفُِّل علَى الدابِة ِمن الْمنفَعِة إلَّا ِحفْظُ 

لَاِم لَكَانَ كَاِفيا وقُيد ِبالناِفلَِة ؛ ِلأَنَّ الْمكْتوبةَ لَا تجوز علَى الدابِة إلَّا ِمن عذٍْر وهو أَنْ يخاف ِمن اللِّساِن ِمن فُضوِل الْكَ
ِجدغٍَة لَا يدر كَانَ ِفي ِطٍني أَو أَو ِلص ٍع أَوبس ِتِه ِمنابد فِْسِه أَولَى نوِل عزةُ النابالد تكَان ا أَوافا جكَانِض ملَى الْأَرع 

جموحا لَو نزلَ لَا يمِكنه الركُوب إلَّا ِبمِعٍني أَو كَانَ شيخا كَِبريا لَو نزلَ لَا يمِكنه ولَا يِجد من يِعينه فَتجوز صلَاةُ الْفَرِض 
 كُلِّها علَى الدابِة ولَا يلْزمه الِْإعادةُ وكَما تسقُطُ الْأَركَانُ عن الراِكِب يسقُطُ عنه اسِتقْبالُ الِْقبلَِة كَذَا ِفي ِفي هِذِه الْأَحواِل

يد وكَذَا الردغَةُ ِبالتسِكِني أَيضا والْجمع ردغٌ وِرداغٌ الْفَتاوى الردغَةُ ِبالتحِريِك والْغيِن الْمعجمِة الْماُء والطِّني الْوحلُ الشِد
والْوحلُ ِبفَتِح الْحاِء الطِّني الرِقيق وِبتسِكِني الْحاِء لُغةٌ رِديئَةٌ كَذَا ِفي الصحاِح ، والسنن الرواِتب نواِفلُ وعن أَِبي حِنيفَةَ 

 ِلسنِة الْفَجِر ؛ ِلأَنها آكَد ِمن ساِئِرها والتقِْييد ِبخاِرِج الِْمصِر ينِفي اشِتراطَ السفَِر وينِفي الْجواز ِفي الِْمصِر وحد ينِزلُ
قَدروه ِبمصلَّى الِْعيِد والْأَصح أَنه مقَدر ِبما يجوز خاِرِج الِْمصِر ِقيلَ قَدر الِْميِل فَِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن ذَِلك لَا يجوز وِقيلَ 

   .ِللْمساِفِر الْقَصر ِفيِه ، ولَو كَانَ ِفي الِْمصِر لَا يجوز لَه التنفُّلُ علَى الدابِة ِعندهما 

 إنما جوز لَه ذَِلك ؛ ِلأَنَّ ِبالنزوِل ينقَِطع عن الْقَاِفلَِة وهذَا الْمعنى معدوم ِفي وقَالَ أَبو يوسف يجوز لَهما أَنَّ الْمتنفِّلَ
  الِْمصِر 
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  لُهفَّلَ : قَونت   

س تِة إذَا كَانابلَى الدفُّلُ عنالت لَه وزجا يمِإنِر والِْوتِض والْفَر نع زرتحلَى يع ضلَّى الْفَرص لَواِقفَةً فَلَا وو تا إذَا كَانةً أَماِئر
بِعٍري قَاِئٍم لَا يِسري لَا يجوز ولَو صلَّى علَى ِعجٍل قَاِئٍم لَا يِسري جاز ولَا يشِبه الْحيوانَ الِْعيدانُ كَذَا ِفي الْمنتقَى والذَِّخريِة إذَا 

الْفَرض ِفي ِشق محمٍل علَى دابٍة وركَز تحت الْمحمِل خشبةً حتى صار قَرار الْمحمِل علَيها جاز ولَو افْتتح التطَوع صلَّى 
هقَه لَا وضوَء علَيِه وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِفي خاِرج الِْمصِر راِكبا ثُم دخلَ الِْمصر راِكبا بطَلَت تحِرميته حتى لَو قَ

 الْمرِغيناِني يِتمها علَى الدابِة ما لَم يبلُغْ منِزلَه وِقيلَ ينِزلُ ويِتمها ناِزلًا ، ولَو افْتتح التطَوع راِكبا ثُم نزلَ يبِني وِإنْ صلَّى

  ركْعةً ناِزلًا ثُم رِكب يستأِْنف ؛ ِلأَنَّ الركُوب عملٌ كَِثري وِعند زفَر يبِني ِفي الْوجهيِن 

  لُهِبِه : قَو تهجوٍة تِجه إلَى أَي   

ِم الضدِلع وزجةُ لَا يابِبِه الد تهجوا تِر ملَّى إلَى غَيفَِإنْ ص ودجلُ السعجياًء ووِمئُ إميي لُهقَوى ، واوِة كَذَا ِفي الْفَتورر
 ارفِْسِه فَصلَاةَ ِبناِفي الصنا يفَاِعلٌ ِلم ها ؛ ِلأَنِميعج مهدِعن ههجكَانَ و نأَي لِّيصاِشي أَنْ يِللْم وزجلَا يكُوِع والر ِمن فَضأَخ

الْكَلَاِم والْأَكِْل والشرِب وكَذَا لَا يجوز ِفي حالَِة السباحِة ؛ ِلأَنه كَالْمشِي وِإذَا كَانَ علَى سرِج الدابِة نجاسةٌ أَكْثَر ِمن كَ
ي إذَا كَانَ ِمن لُعاِب الِْحماِر أَما إذَا كَانَ دما أَو عِذرةً أَو قَدِر الدرهِم لَا بأْس ِبِه علَى ظَاِهِر الروايِة قَالَ ِفي الْفَتاوى يعِن

   بولًا لَم يجز ، وهو قَولُ محمِد بِن مقَاِتٍل ،

يِف وِفي شرِحِه لَا تفْسد صلَاته ؛ ِلأَنه غَير وأَما ِفي ظَاِهِر الروايِة لَم يفِْصلْ بينهما وجوز ذَِلك ؛ ِلأَنَّ ِبناَءه علَى التخِف
   .متصرٍف ِفي السرِج فَأَشبه ما إذَا كَانَ علَى الدابِة نجاسةٌ فَِإنه لَا يؤمر ِبغسِلها كَذَِلك هذَا 

  

   باب سجوِد السهِو  

 ِمن الْفَراِئِض والنواِفِل والْقَضاِء شرع ِفي جبِر نقْصاِن ما يتمكَّن ِفيِهما جِميعا كَما ذَكَر النواِفلَ بعد لَما انتهى ِذكْر الْأَداِء
ِقيبع وهالس ذَا ذَكَراِئِض فَِلهِفي الْفَر كَّنماٍن تقْصا ِلنربا جِنهاِئِض ِلكَواِء الْفَركِِّن ِفي أَدمتاِن الْمقْصا ِللنربِنِه جاِفِل ِلكَووالن 

الْأَداِء والْقَضاِء والْفَراِئِض والنواِفِل فَكَانَ بعد الْجِميِع وهو ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى سبِبِه والسهو والنسيانُ ِضد الذِّكِْر 
يا كَانَ إلَّا أَنَّ بمكُونُ عي قَد وهالسوِرِه وضح دعفِْس بالن نِء عيالش وبزانَ عيسأَنَّ الن وهقًا واِن فَريسالنِو وهالس ن

 اللَّه هِحما ِبِه قَالَ راِلمكُونُ عا لَا يمعا واِلمانُ ِبِه عسالِْإن  

   ي الزيادِة والنقْصاِن سجود السهِو ِف 

  سواٌء 
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   بعد السلَاِم  

وقَالَ الشاِفِعي قَبلَ السلَاِم ِفيِهما وقَالَ ماِلك إنْ كَانَ ِللنقْصاِن فَقَبلَ السلَاِم وِإنْ كَانَ ِللزيادِة فَبعد السلَاِم ، والِْخلَاف ِفي 
ِة حلَِويلَى الْأَولَ أَوإلَّا أَنَّ الْأَو ازلَاِم جلَ السا قَبندِعن دجس ى لَوت  

  لُهقَو : لِّمسيو دهشتي ِن ثُميتدجس دجسي   

عدةَ ؛ ِلأَنَّ الْأَقْوى لَا يرتِفع ِبالْأَدنى ِبِخلَاِف السجدِة ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ سجود السهِو يرفَع التشهد والسلَام ولَِكن لَا يرفَع الْقَ
 ِحيحالص وِن هيتِليمسأِْتي ِبالتي أَي لِّمسي لُهقَوا وهفَعرِة فَتدالْقَع ى ِمنا أَقْوهِة ؛ ِلأَنلِْبيالص.  

 لِّمسلَاِم يالِْإس رقَالَ فَخا وتدجِه سلَيع نموِر وهشالْم ذَا ِخلَافهلَِة والِْقب نع ِرفحنلَا يِهِه وجةً ِتلْقَاَء واِحدةً وِليمست
ذَا إذَا سها ِفي قَضاِء الْفَاِئتِة فَلَم السهِو ِفي الْفَجِر إذَا لَم يسجد حتى طَلَّت الشمس بعدما قَعد قَدر التشهِد سقَطَتا عنه وكَ

   يسجد حتى احمرت الشمس وِفي الْجمعِة إذَا خرج وقْتها كَذَا ِفي الْفَتاوى

هو الصِحيح ؛ ِلأَنَّ الدعاَء موِضعه آِخر الصلَاِة ويأِْتي ِبالصلَاِة علَى النِبي والدعاِء ِفي قَعدِة السهِو يعِني بعد سجوِد السهِو 
.  

وقَالَ الطَّحاِوي يدعو ِفي الْقَعدتيِن جِميعا ويصلِّي علَى النِبي ِفيِهما وِمنهم من قَالَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف يصلِّي 
قَعدِة الْأُولَى وِعند محمٍد ِفي الْأَِخريِة ، ولَو سلَّم وعلَيِه سجدتا السهِو هلْ يخرج ِمن الصلَاِة قَالَ أَبو علَى النِبي ِفي الْ

  .اِة حِنيفَةَ وأَبو يوسف يخرج خروجا موقُوفًا ثُم إذَا سجد ِللسهِو عاد إلَى حرمِة الصلَ

 هاؤلٌ فَاقِْتدجى ِبِه ردفَاقْت وهِه سلَيعو لَّمإذَا س هتفَاِئدلَاِة وِة الصمرح ِمن هِرجخلَا ي وهِه السلَيع نم لَامس فَرزو دمحقَالَ مو
اقِْتد حِو صهوِد السجإلَى س ادا إنْ عمهدِعن قُوفوم لَوو ، دعي لَم أَو ادع هاؤاقِْتد ِصحي فَرزٍد ومحم دِعنِإلَّا فَلَا وو هاؤ

وُء ِلصضِه الْولَيع ِجبلَا يا واعمإج وهالس هنقَطَ عسةٌ وامت هلَاتِو فَصهِللس دجسلَ أَنْ يلَاِم قَبالس دعب قَهى قَهرلَاٍة أُخ
  .ِعندهما 

وقَالَ محمد يِجب ؛ ِلأَنَّ الْقَهقَهةَ حصلَت ِعنده ِفي حرمِة الصلَاِة وأَجمعوا أَنه إذَا عاد إلَى سجدتي السهِو ثُم اقْتدى ِبِه 
ع ِجبي قَهكَذَا إذَا قَهو ، هاؤاقِْتد حلٌ صجا رمِإنٍض وِبفَر تسِو لَيهالس يتدجس دعةُ بدى الْقَعاووُء قَالَ ِفي الْفَتضِه الْولَي

 اِنيلْوكَذَا قَالَ الْح هلَاتص دفْسا لَا تكَهرتو قَام ى لَوتا حلَاِة ِبهالص متخ قَعا ِليِبه رأَم.   

  

  لُهال: قَوا وهِمن سا لَيِسهِجن لًا ِمنلَاِتِه ِفعِفي ص ادإذَا ز هملْزي وهس   

ِفي قَوِلِه يلْزمه تصِريح ِبأَنه واِجب وهو الصِحيح ؛ ِلأَنه شِرع ِلجبِر النقْصاِن فَكَانَ واِجبا كَالدماِء ِفي الْحج وِإذَا كَانَ 
با لَا يِجب إلَّا ِبترِك واِجٍب أَو ِبتأِْخِريِه أَو ِبتغِيِري ركٍْن ساِهيا ، وقَولُه ِمن ِجنِسها اُحتِرز عن غَيِر ِجنِسها كَتقِْليِب واِج

 الْفَاِئدةُ ِفي قَوِلِه لَيس ِمنها إذْ ِمن الْمعلُوِم أَنه إذَا زاد ِفي الْحجِر ونحِوِه فَِإنه إما أَنْ يكُونَ مكْروها أَو مفِْسدا فَِإنْ قُلْت ما
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ا وِسهِجن لًا ِمنا ِفعِفيه ادز هفَِإن ودالْقُع أَو اما إذَا أَطَالَ الِْقيمع ِبذَِلك ِرزتا قُلْت اُحهِمن سلَي اِئدأَنَّ الز ِلملَاِتِه علَا ص وه
يِجب علَيِه السهو ؛ ِلأَنه ِمنها ِبدِليِل أَنَّ جِميع ذَِلك فَرض فَِإنْ قُلْت ِلم وجب السهو ِعند الزيادِة وِإنما هو ِلجبِر النقْصاِن 

يِر موِضِعها نقْصانٌ أَلَا ترى أَنَّ من اشترى عبدا ولَه ِست أَصاِبع كَانَ لَه والزيادةُ ِضد النقْصاِن قُلْت ؛ ِلأَنَّ الزيادةَ ِفي غَ
 الرحمن رده كَما لَو كَانَ لَه رده كَما لَو كَانَ لَه أَربع أَصاِبع واعلَم أَنَّ سجدتي السهِو يجِبراِن النقْصانَ ويرِضياِن

  ويرِغماِن الشيطَانَ فَِلهذَا هما واِجبتاِن 

  لُها : قَووننسلًا مِفع كرت أَو   

لَاوةَ التدجس كرت وِد أَوِضِع الْقُعوِفي م قَام ِة الْأُولَى أَودِة كَالْقَعنِبالس هوبجو ِرفا عاِجبلًا وِفع أَي دقُيا وِضِعهوم نِة ع
ِبقَوِلِه ِفعلًا ؛ ِلأَنه إذَا سها عن الْأَذْكَاِر لَا يِجب علَيِه السهو كَما إذَا سها عن الثَّناِء والتعوِذ وتكِْبرياِت الركُوِع والسجوِد 

اِضعوِة مسما إلَّا ِفي خاِتِهمِبيحستِضِعِه  : ووم نلَاِم عالس أِْخريتاَءةُ والِْقرو دهشالتو وتالْقُنالِْعيِد و اتكِْبريت.  

  

  لُهاِب : قَوِة الِْكتاَءةَ فَاِتحِقر كرت أَو   

   ؛ ِلأَنها واِجبةٌ

  كُلِّ وكَذَا إذَا ترك أَكْثَرها ؛ ِلأَنَّ ِللْأَكْثَِر حكْم الْ

  لُهقَو : وتالْقُنو   

  ِلأَنه واِجب وكَذَا إذَا ترك تكِْبريةَ الْقُنوِت 

  لُهقَو : دهشالت أَو   

 اِجبو هِلأَن  

  لُهِن : قَوياِت الِْعيدكِْبريت أَو   

كِْبريت كركَذَا إذَا تو اِجبو ه؛ ِلأَن ضعالْب ِن أَويِن ِفي الْأُولَييترةَ مأَ الْفَاِتحقَر لَوو وهالس ِجبلَاِة الِْعيِد يص كُوِع ِمنةَ الر
 ِجبي ا لَماِهيةَ سالْفَاِتح ةَ ثُمورالس ةَ ثُما الْفَاِتحأَ ِفيِهمقَر لَوةَ وورالس رأَخ ه؛ ِلأَن وهِه السلَيأَ فَعقَر هكَأَن ارصو وهِه سلَيع

سورةً طَِويلَةً ولَو قَرأَ الْفَاِتحةَ ِفي الْأُخرييِن مرتيِن لَا سهو علَيِه ولَو قَرأَ ِفي الْأُخرييِن الْفَاِتحةَ والسورةَ ساِهيا لَا سهو علَيِه ، 
ِتحةَ ِفي الشفِْع الثَّاِني لَا سهو علَيِه ؛ ِلأَنه مخير ِفيِه إنْ شاَء قَرأَ وِإنْ شاَء سبح وِإنْ شاَء سكَت ، ولَو صلَّى ولَو لَم يقْرأْ الْفَا

نافَى ججتأَ تقَر ا ثُماِهيةَ سأَ الْفَاِتحفَقَر قَام دجا سِة فَلَمدجِة السوراِت ِبساِقعِه كَذَا ِفي الْولَيع وهلَا س مهوب  
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  لُهِفيِه : قَو رهجا يِفيم افَتخ ِفيِه أَو افَتخا يِفيم امالِْإم رهج أَو   

ِإماِم ؛ ِلأَنَّ الْمنفَِرد إذَا خافَت ِفيما يجهر ِفيِه لَا ِلأَنَّ الْجهر ِفي موِضِعِه والْمخافَتةَ ِفي موِضِعها ِمن الْواِجباِت وِإنما قَيد ِبالْ
سهو علَيِه إجماعا ؛ ِلأَنه مخير وِإنْ جهر ِفيما يخافَت ِفيِه فَِفيِه اخِتلَاف الْمشاِيِخ وِفي الْكَرِخي لَا سهو علَيِه واختِلف ِفي 

 ، والْأَصح أَنه قَدر ما تجوز ِبِه الصلَاةُ ِفي الْفَصلَيِن ؛ ِلأَنَّ الْيِسري ِمن الْجهِر والِْإخفَاِء لَا يمِكن اِلاحِتراز عنه ويمِكن الِْمقْداِر
  .ِبي حِنيفَةَ آيةٌ واِحدةٌ وِعندهما ثَلَاثُ آياٍت عن الْكَِثِري وما تِصح ِبِه الصلَاةُ كَِثري غَير أَنَّ ذَِلك ِعند أَ

بجِفيِه و افَتخا يِفيم فَِردنالْم رهاِدِر إذَا جوِفي النو   

 وهِه السلَيع.   

  

  لُهقَو :وِجباِم يالِْإم وهسعلى المؤتم السجود و    

  مةٌ ِلأَنَّ متابعةَ الِْإماِم لَاِز

  لُهقَو : متؤالْم دجسي لَم امالِْإم دجسي فَِإنْ لَم   

  ِلأَنه إذَا سجد يِصري مخاِلفًا ِللِْإماِم وما الْتزم الْأَداَء إلَّا متاِبعا 

   وإن سها المؤتم لم يلزم اإلمام وال المؤتم السجود : ه قَول 

جإذَا س ها ِلأَنعبلُ تالْأَص قَِلبني امالِْإم هعابِإنْ تاِمِه واِلفًا ِلِإمخكَانَ م هدحو د.   

  

  لُهِة ال: قَودالْقَع نا عهس نمأولى ثم ذكر وهو إلى حال القعود أقرب و   

  .يعِني ِبأَنْ لَم يرفَع ركْبتيِه ِمن الْأَرِض 

بِفي الْماِشي ووالْح اِحبذَا صه ححصو ودعلَا ي متتِإنْ اسو ودعا يقَاِئم ِتمتسي ا لَموِط مس  

  لُهعاد فقعد وتشهد : قَو   

الِْعيِد والْجمعِة ولَم يذْكُر الشيخ ِلأَنَّ ما قَرب إلَى الشيِء يأْخذُ حكْمه كَِفناِء الِْمصِر يأْخذُ حكْم الِْمصِر ِفي حق صلَاِة 
  .سجود السهِو ههنا 

 قُمي ا إذَا لَمكَم دجسلَا ي هأَن حِة الْأَصايِفي الِْهدو.  

  .ح أَنه يسجد وِفي النهايِة الْمختار أَنه يسجد ووِجد ِبخطِّ الْمكِّي رِحمه اللَّه الصِحي
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  لُهقَو : ِعدي لَم باِم أَقْراِل الِْقيِإنْ كَانَ إلَى حو   

  ِلأَنه كَالْقَاِئِم معنى 

   ويسجد ِللسهِو  

اِئما ؛ ِلأَنَّ الِْقيام فَرض والْقَعدةَ الْأُولَى واِجبةٌ فَلَا ِلأَنه ترك الْواِجب فَلَو عاد هنا بطَلَت صلَاته كَما إذَا عاد بعدما استتم قَ
يترك الْفَرض ِلأَجِل الْواِجِب فَِإنْ ِقيلَ يشِكلُ علَى هذَا ِبما إذَا تلَا آيةَ سجدٍة فَِإنه يترك الِْقيام وهو فَرض ويسجد ِللتلَاوِة 

 ِهيِه ولَيع هِبالْأَثَِر فَِإن امالِْقي كرت هإلَّا أَن امالِْقي كرتا أَنْ لَا يضأَي اكنه اساِجِب ِقيلَ كَانَ الِْقيِل الْوِلأَج ضالْفَر كرت ةٌ فَقَداِجبو
أَجِلها والْمعنى ِفيِه أَنَّ الْمقْصود ِمن سجدِة التلَاوِة إظْهار التواضِع السلَام وأَصحابه كَانوا يسجدونَ ويتركُونَ الِْقيام ِل

لْفَرِض أَما ِفي ومخالَفَةُ الْكُفَّاِر فَِإنهم كَانوا يستكِْبرونَ عن السجوِد فَجوز ترك الِْقياِم تحِقيقًا ِلمخالَفَِتِهم ، وهذَا ِفي صلَاِة ا
   .النفِْل إذَا قَام إلَى الثَّاِلثَِة ِمن غَيِر قَعدٍة فَِإنه يعود ولَو استتم قَاِئما ما لَم يقَيدها ِبسجدٍة كَذَا ِفي الذَِّخريِة 

  

  لُهإلَى الْ: قَو ِة فَقَامِة الْأَِخريدالْقَع نا عهِإنْ سةَ واِمسى الْخأَلْغو دجسي ا لَمِة مدإلَى الْقَع عجِة راِمسخ   

  أَي تركَها ؛ ِلأَنَّ ِفي رجوِعِه إلَى الْقَعدِة إصلَاح صلَاِتِه وذَِلك ممِكن ما لَم يسجد ؛ ِلأَنَّ ما دونَ الركْعِة محلٌّ ِللرفِْض 

  لُهقَو :يِو وهِللس دجس   

  .ِلأَنه أَخر واِجبا وهو الْقَعدةُ 

  

  لُهالْ: قَو دِإنْ قَيخامسة بسجدة بطل فرضه و   

يالش امما ؛ ِلأَنَّ تفِْعهٍد ِبرمحد مِعنكَاِملٌ و ودجس ه؛ ِلأَن فوسأَِبي ي دِة ِعنهبِع الْجضطُلُ ِبوبي هتفَاِئدو فْعالر وهِء ِبآِخِرِه و
 علَاِة مالص ًءا ِمنزج دؤي لَم هٍد ؛ ِلأَنمحم داُء ِعنالِْبن لَه وزجي هأَ فَِإنضوتِلي هأْسر فَعوِد فَرجثُ ِفي السدالْح قَهبا إذَا سِفيم

وسأَِبي ي دِعنِث وداُء الْحالِْبن لَه وزجفَلَا ي ودجالس وهِث ودالْح علَاِة مالص ٌء ِمنزلَ جصح قَد هاُء ؛ ِلأَنالِْبن لَه وزجلَا ي ف
  والْمختار قَولُ محمٍد 

  لُهفْلًا : قَون هلَاتص لَتوحتو   

دمحقَالَ ما ومهدذَا ِعنه مضلَا ي هدِعن طَلَتِإذَا بةُ وِرميحالت طَلَتب تدةَ إذَا فَسا ؛ ِلأَنَّ الْفَِريضطُلُ قَطْعبلْ تفْلًا بلُ نوحتلَا ت 
ركْعتيِن ِفي التطَوِع مفِْسد ِعنده وأَما ِعندهما ِلأَنها لَو لَم تبطُلْ تِصري تطَوعا وترك الْقَعدِة علَى رأِْس ال: إلَيها أُخرى قَالَ 
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 فِّلًا ِبِستنتم ِصريى يتى حرا أُخهإلَي ِضيفةُ فَيِرميحالت تِقيفَب فِْسدِع لَا يطَوِن ِفي التيتكْعأِْس الرلَى رِة عدالْقَع كرفَت.  

  

  لُهقَو :ةً واِدسةً سكْعا رهإلَي مضِه أَنْ يلَيكَانَ ع   

  .ِفيِه إشارةٌ إلَى الْوجوِب 

صاِت إلَّا ِفي الْعلَواِئِر الصذَا ِفي سها ورا لَا ِوتفْعش ِرعفَلَ شةَ ؛ ِلأَنَّ الناِمسالْخ فَعشأَنْ ي إلَي بأَحوِط قَالَ وسبِفي الْمِر و
   فَِإنه لَا يضم إلَيها ؛ ِلأَنه يكُونُ تطَوعا قَبلَ الْمغِرِب وذَِلك مكْروه وِفي قَاِضي

ِفي هاتيِن الركْعتيِن أَعِني خانْ إلَّا الْفَجر فَِإنه لَا يِضيف إلَيها ؛ ِلأَنَّ التنفُّلَ قَبلَها وبعدها مكْروه فَِإنْ اقْتدى ِبِه إنسانٌ 
 امرالِْإح قَطَعان قَد هٌء ؛ ِلأَنيش هملْزٍد لَا يمحم دِعنفْلًا ون ارا ؛ ِلأَنَّ الْكُلَّ صمهداٍت ِعنكَعر ِست هملْزةَ ياِدسالسةَ واِمسالْخ

ي لَم لَوو ضالْفَر دفَس ِحني ملَ الضالْأَفْض لَِكنوٍن ومضم رونُ غَيظْنالْمونٌ وظْنم هِه ؛ ِلأَنلَيَء عيةً لَا شاِدسةً سكْعا رهإلَي مض
   . يجبر ِبالسجوِد كَذَا ذَكَره التمرتاِشي ثُم إذَا ضم هلْ يسجد ِللسهِو ِعندهما الْأَصح لَا يسجد ؛ ِلأَنَّ النقْصانَ ِبالْفَساِد لَا

  

  لُهِإن: قَوقعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم يظنها القعدة األولى عاد إلى القعود ما لم و 
   يسجد في الخامسة ويسلم ويسجد للسهو 

اِم غَيالَِة الِْقيِفي ح ِليمسِلأَنَّ الت دهشالت ِعيدلَا ي ادع لَوو هلَاتص دفْسا لَا تقَاِئم لَّمطْلَقَِة فَِإنْ سلَاِة الْموٍع ِفي الصرشم ر.  

  

  لُهقَو : هلَاتص تمت قَدى ورةً أُخكْعا رهإلَي مٍة ضدجةَ ِبساِمسالْخ دفَِإنْ قَي   

ِه أَنْ فَِإنْ قُلْت هلَيعقَالَ و هوِب فَِإنجلَى الْولُّ عدا يِل مِفي الْأَص اِب قُلْت ذَكَربِتحلَى اِلاسع اِب أَملَى الِْإجيى عرالْأُخ ملْ ض
م ويسجد ِللسهِو ؛ ِلأَنه ترك لَفْظَةَ السلَاِم وكَانَ يضم وكَِلمةُ علَى ِللِْإجياِب ثُم إذَا أَضاف إلَيها أُخرى فَِإنه يتشهد ويسلِّ

 ِجبي لَاٍة لَما ِفي صهس نمفِْل وإلَى الن هقَلَ ِمنتان قَدِض وِفي الْفَر قَعو هوهِو ؛ ِلأَنَّ سهالس ودجِه سلَيع ِجبأَنْ لَا ي اسالِْقي
 يسجد ِفي صلَاٍة أُخرى إلَّا أَنَّ الْأَولَ اسِتحسانٌ ووجهه أَنَّ انِتقَالَه إلَى النفِْل ِبناًء علَى التحِرميِة الْأُولَى فَيجعلُ ِفي علَيِه أَنْ

ياتِفي ه دى ِبِه أَحدٍة فَِإنْ اقْتاِحدلَاٍة وا ِفي صمهِو كَأَنهالس قِجيِز حٍد قَالَ ِفي الْومحم دا ِعنِست قِْضيأَنْ ي هِن لَِزميتكْعِن الر
حِذِه التِبه امى الِْإما أَدم ها ِفي الْكُلِّ فَلَِزماِرعِدي شقْتالْم ارص هدِعن قَِطعني ا لَمِض لَمالْفَر امر؛ ِلأَنَّ إح حالْأَص وهِة وِرمي

وقَد أَدى ِستا وِعندهما يلْزمه ركْعتاِن ؛ ِلأَنه اقْتدى ِبِه ِفي النفِْل بعد خروِجِه ِمن الْفَرِض فَِإنْ أَفْسد الْمقْتِدي لَا قَضاَء علَيِه 
  .عتيِن وهو الصِحيح وعلَيِه الْفَتوى ِعند محمٍد اعِتبارا ِبالِْإماِم وِعندهما يقِْضي ركْ
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  لُهِو : قَوهِللس دجسيو   

   وهذَا السجود ِللنقِْص الْمتمكِِّن ِفي النفِْل ِعند أَِبي يوسف ِلدخوِلِه

تقِْص الْمٍد ِللنمحم دِعنوِع ورشِه الْمجلَى الْوِفيِه لَا ع هتفَاِئدوِع ورشِه الْمجِر الْولَى غَيع هِمن هوجرخ وهِض وكِِّن ِفي الْفَرم
قْصا النمِإنِض والْفَر نع هوجرخ كَمحتاس قَد هِن ؛ ِلأَنيتكْعاُء رِدي قَضقْتلَى الْمع فوسأَِبي ي دى ِبِه فَِعنداقْت نانُ ِفي ِفيم

  .النفِْل وِعند محمٍد يقِْضي ِستا ؛ ِلأَنه الْمؤدى ِبهِذِه التحِرميِة 

  

  لُهاِفلَةٌ : قَون اِن لَهتكْعالرو هلَاتص تمت قَدو   

تونظْنا ممهِحيِح ؛ ِلأَنلَى الصِر عِة الظُّهنس ناِن عوبنلَا يو اِقصونُ نظْنالْماِن و.   

  

  لُهِإنْ كَانَ : قَولَاةَ والص فأْنتاس لَه ضرا علَ مأَو كَانَ ذَِلكا وعبأَر لَّى أَمِر أَثَلَاثًا صدي لَاِتِه فَلَمِفي ص كش نمو
    كَانَ لَه ظَن فَِإنْ لَم يكُن لَه ظَن بنى علَى الْيِقِني الشك يعِرض لَه كَِثريا بنى علَى غَاِلِب ظَنِه إنْ

الشك تساِوي الْأَمريِن لَا مِزيةَ ِلأَحِدِهما علَى الْآخِر والظَّن تساِوي الْأَمريِن وِجهةُ الصواِب أَرجح ، والْوهم تساِوي 
  . الْخطَِأ أَرجح الْأَمريِن وِجهةُ

  

  لُهقَو : لَه ضرا علَ مأَو   

  .ِقيلَ ِفي عمِرِه وِقيلَ ِفي الصلَاِة 

لَ ثُمقْبتاسٍة ورلَ ملَاِتِه أَوا ِفي صهإذَا س هتفَاِئدِتِه ، وادع ِمن وهالس كُني لَم اهنعِة مالْأَِئم سمقَالَ شا وهس ثُم ِسِنني قَفو 
علَى قَوِل شمِس الْأَِئمِة يستأِْنف ؛ ِلأَنه لَم يكُن ِمن عادِتِه وِإنما حصلَ علَيِه مرةً واِحدةً والْعادةُ إنما ِهي ِمن الْمعاودِة 

  ي ذَِلك وعلَى الِْعبارتيِن الْأُولَييِن يجتِهد ِف

  لُهِقِني : قَولَى الْيى عنب   

 لَمالَى أَععت اَللَّهالْأَقَلُّ و وهو.   
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   باب صلَاِة الْمِريِض  

ِلأَنه يتناولُ صلَاةَ الصِحيِح إنما ذَكَره عِقيب السهِو ؛ ِلأَنَّ كُلا ِمنهما ِمن الْعواِرِض إلَّا أَنَّ السهو أَكْثَر فَكَانَ أَهم ؛ 
 اللَّه هِحمٍد قَالَ رياِم زِل إلَى فَاِعِلِه كَِقيافَةُ الِْفعإض هافَتإض اِنِه ثُميِة إلَى باجاِس الْحِة ِمسِه ِلِشدلَيع همِريِض فَقَدالْمو  

   يركع ويسجد ى المريض القيام صلى قاعدا إذَا تعذَّر عل 

اختلَفُوا ِفي حد الْمرِض الَِّذي يِبيح لَه الصلَاةَ قَاِعدا فَِقيلَ أَنْ يكُونَ ِبحاٍل إذَا قَام سقَطَ ِمن ضعٍف أَو دوراِن الرأِْس ، 
را علَى بعِض الِْقياِم دونَ تماِمِه أُِمر ِبأَنْ يقُوم ِمقْدار ما يقِْدر والْأَصح أَنْ يكُونَ ِبحيثُ يلْحقُه ِبالِْقياِم ضرر وِإذَا كَانَ قَاِد

ياِم ِلبعِض فَِإذَا عجز قَعد حتى لَو قَدر أَنْ يكَبر قَاِئما ِللتحِرميِة ولَم يقِْدر علَى الِْقياِم يعِني ِللِْقراَءِة أَو كَانَ يقِْدر علَى الِْق
الِْقراَءِة دونَ تماِمها فَِإنه يؤمر أَنْ يكَبر قَاِئما ويقْرأَ ما يقِْدر علَيِه قَاِئما ثُم يقْعد إذَا عجز فَقَولُه إذَا تعذَّر علَيِه الِْقيام يعِني 

  .لَا يجِزئُه غَيره فَيقُوم متِكئًا جِميعه وِإنْ قَدر علَيِه متِكئًا 

  

  لُها : قَولَّى قَاِعدص   

 ِزئُهجلَا يو ، ِه كَذَِلكلَيع ِجبي هاٍن فَِإنسإلَى إن اِئٍط أَوا إلَى حِندتسوِد ملَى الْقُعع رِإنْ قَدِه ، ولَيع رسيت فكَي دقْعِني يعي
ضِة مايها كَذَا ِفي النطَِجع.  

  

  لُهاًء : قَوأَ إميمأَو ودجالسو كُوعالر ِطعتسي فَِإنْ لَم   

  أَومأَ ِبالْهمزِة 

  لُهكُوِع : قَوالر ِمن فَضأَخ ودجلَ السعجو   

  .ِلأَنَّ الِْإمياَء قَام مقَامهما فَأَخذَ حكْمهما 

  

  لُهِه : قَولَيع دجسئًا ييِهِه شجإلَى و فَعرلَا يو   

فَِإنْ رفَع إنْ وجد الِْإمياَء جاز ويكُونُ مِسيئًا وِإلَّا فَلَا ، ولَو كَانَ ِبجبهِتِه قُروح لَا يستِطيع السجود علَيها لَم يجِزِه الِْإمياُء 
    أَنْ يسجد علَىوعلَيِه

 ذَِلك رغَي ِزئُهجِفِه لَا يأَن.  
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  لُها: قَوكُوِع ووِمئُ ِللرلَِة يِه إلَى الِْقبلَيلَ ِرجعجِرِه ولَى ظَهلْقَى عتاس ودالْقُع ِطعتسي لسجود فَِإنْ لَم   

 حتى يتمكَّن ِمن الِْإمياِء ؛ ِلأَنَّ اِلاسِتلْقَاَء يمنع الِْإمياَء ِمن الْأَِصحاِء فَكَيف ِمن يعِني بعد أَنْ توضع ِوسادةٌ تحت رأِْسِه
  .الْمرضى فَِإنْ صلَّى مضطَِجعا فَنام ِفيها انتقَض وضوُءه كَذَا ِفي الْوِجيِز 

  

  لُهِب: قَونلَى جلْقَى عتِإنْ اسو ازأَ جمأَولَِة وإلَى الِْقب ههجوِه و   

يعِني علَى جنِبِه الْأَيمِن ويجعلُ رأْسه ِمن ِجهِة الْمشِرِق إلَّا أَنَّ الْأَولَ أَولَى فَِإنْ لَم يستِطع اِلاسِتلْقَاَء علَى جنِبِه الْأَيمِن فَعلَى 
  .جنِبِه الْأَيسِر 

  

  لُهلَاةَ : قَوالص رأِْسِه أَخاَء ِبرالِْإمي ِطعتسي فَِإنْ لَم   

ِهم ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنها لَا تسقُطُ إذَا بلَغَ إلَى هِذِه الْحالَِة وِإنْ كَانَ أَكْثَر ِمن يوٍم ولَيلٍَة إذَا كَانَ مِفيقًا وهو الصِحيح ؛ ِلأَنه يفْ
مضمونَ الِْخطَاِب ِبِخلَاِف الْمغمى علَيِه كَذَا ِفي الِْهدايِة قَالَ قَاِضي خانْ ِفي ظَاِهِر الروايِة تسقُطُ إذَا كَانَ أَكْثَر ِمن يوٍم 

محِه الِْخطَاِب ؛ ِلأَنَّ مجوكِْفي ِلتقِْل لَا يالْع درجلٍَة ؛ ِلأَنَّ ملَيو ِمن اهمقَدِن وفَقَيالِْمر ِمن اهدي تقُِطع ناِدِر موِفي الن ا ذَكَرد
 ضرِبِه الْم امٍه إنْ دجِة أَوعبلَى أَرأَلَةَ عسِذِه الْمِقيلَ إنَّ هكِْفي وقِْل لَا يالْع درجأَنَّ م تِه فَثَبلَيلَاةَ عِن لَا صاقَيالس ِمن أَكْثَر

يوٍم ولَيلٍَة وهو لَا يعِقلُ لَا يقِْضي إجماعا وِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن يوٍم ولَيلٍَة وهو يعِقلُ قَضى إجماعا وِإنْ كَانَ أَكْثَر وهو يعِقلُ 
اِيِخ ِمنشالْم ِتلَافِقلُ فَِفيِه اخعلَا ي وهأَقَلَّ و قَالَ لَا أَو نم مهِمنِة ، واياِحِب الِْهدص ارِتياخ وهاُء والْقَض هملْزقَالَ ي نم مه

  .يلْزمه وهو اخِتيار الْبزدِوي الصِغِري وقَاِضي خانْ 

  

   وال يومئ بعينيه وال: ه قَولُ 

   ِبقَلِْبِه ولَا ِبحاِجبيِه 

.  

قَالَ زو ذْرالَ الْعِه فَِإذَا زينيوِمئُ ِبعي اِفِعيقَالَ الشو ِعيديقَلِْبِه وِه وياِجبوِمئُ ِبحي نسقَالَ الْحو ، ادأَع حوِمئُ ِبقَلِْبِه فَِإذَا صي فَر
 ادأَع.   
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  لُهقَو :لَى الرع قِْدري لَماِم ولَى الِْقيع راًء فَِإنْ قَدوِمئُ إميا يلِّي قَاِعدصيو امالِْقي هملْزي وِد لَمجالسكُوِع و   

  .فَِإنْ أَومأَ قَاِئما جاز كَذَا ِفي الْمِحيِط 

الْأَفْضا ووِد قَاِعدجوِمئُ ِللسيا وأَ قَاِئممكُوِع أَووِمئَ ِللرأَنْ ي ادى إذَا أَراوِفي الْفَتا ِبالْكُلِّ واُء قَاِعدالِْإمي ولُ ه.  

 ِزئُهجكُوِع يِللرو ِزئُهجا لَا يوِد قَاِئمجأَ ِللسماِت إذَا أَواِقعِفي الْوو.   

  

  لُهلَّى ا: قَولصحيح بعض صالته قائما وحدث به عذر يمنعه القيام أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن فَِإنْ ص
   ع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود لم يستط

   .ِلأَنَّ ِفي ذَِلك ِبناَء الْأَدنى علَى الْأَعلَى 

  

  لُها : قَولَاِتِه قَاِئملَى صى عنب حص ٍض ِبِه ثُمرِلم دجسيو كَعرا يلَّى قَاِعدص نمو   

ِبي يوسف ؛ ِلأَنَّ ِمن أَصِلِهما أَنَّ الْقَاِعد يؤم الْقَاِئم فَكَذَا يجوز أَنْ يبِني الِْإنسانُ ِفي حق نفِْسِه وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَ
  .صلَاةَ الْقَاِئِم علَى تحِرميِة الْقَاِعِد 

   .م لَا يصلِّي خلْف الْقَاِعِد فَكَذَا لَا يبِني ِفي حق نفِْسِه وقَالَ محمد يستقِْبلُ ؛ ِلأَنَّ ِمن أَصِلِه أَنَّ الْقَاِئ

  

  لُهلَاةَ : قَوالص فأْنتوِد اسجالسكُوِع ولَى الرع رقَد اٍء ثُملَاِتِه ِبِإميص ضعلَّى بِإنْ صو   

دجسو كَعا رمدعب لَى ذَِلكع رذَا إذَا قَداِمِع الِْفقِْه هواُء كَذَا ِفي جالِْبن لَه حاِء صلَ الْأَداِح قَباِلافِْتت دعب را إذَا قَدأَم .  

   .وقَالَ زفَر يبِني ِفي الْوجهيِن علَى أَصِلِه ِفي اِلاقِْتداِء ؛ ِلأَنَّ ِعنده يجوز أَنْ يقْتِدي الراِكع ِبالْموِمِئ 

  

  لُها : قَوهونا داٍت فَملَوص سمِه خلَيع أُغِْمي نمقضاها إذا صح و   

ِجد قَاِصرا وكُلُّه اتادقُطُ ِبِه الِْعبستا وبا كَالصةٌ ِجددتمم اعوأَن ذَارقِْض الْأَعي لَم ذَِلك ِمن اِء أَكْثَرِبالِْإغْم هِإنْ فَاتِم ووا كَالن
لَا يسقُطُ ِبِه شيٌء ِمن الِْعباداِت ومتردد بينهما وهو الِْإغْماُء فَِإنْ امتد أُلِْحق ِبالْممتد ِجدا وِإنْ لَم يمتد أُلِْحق ِبالْقَاِصِر ِجدا 

 ِزيدأَنْ ي هادِتداماَء والْقَض وِجبى يتاِء حاِب قَضِفي إجياِر ، وكْرِز التيةُ ِفي حلُ الْفَاِئتخدت ذَِلك دِعن هلٍَة ؛ ِلأَنلَيٍم وولَى يع
لَى الْأَظْهِر ، ولَو ، والْجنونُ كَالِْإغْماِء ع} وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج { ذَِلك حرج وهو مرفُوع ِبقَوِلِه تعالَى 

شِرب الْخمر فَذَهب عقْلُه أَكْثَر ِمن يوٍم ولَيلٍَة لَا يسقُطُ الْقَضاُء وِإنْ أَكَلَ الْبنج فَأُغِْمي علَيِه قَالَ محمد يسقُطُ عنه الْقَضاُء 
 ى كَثُرتم.  
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قَضاُء فَمحمد اعتبر الْبنج ِبالِْإغْماِء وأَبو حِنيفَةَ اعتبره ِبالْخمِر ، وِإنْ أُغِْمي علَيِه ِبسبِب الْفَزِع ِمن وقَالَ أَبو حِنيفَةَ يلْزمه الْ
  آدِمي أَو سبٍع أَكْثَر ِمن يوٍم ولَيلٍَة لَا قَضاَء علَيِه ِبالِْإجماِع 

  لُهِإنْ: قَوقِْض وي لَم ذَِلك ِمن اِء أَكْثَرِبالِْإغْم هفَات    

الْمعتبر ِعندهما ِفي الزيادِة علَى الْيوِم واللَّيلَِة ِبالساعاِت وِعند محمٍد ِبالْأَوقَاِت أَي ِمن حيثُ الصلَوات فَما لَم تِصر الصلَاةُ 
طُ الْقَضاُء ِعنده وفَاِئدته إذَا أُغِْمي علَيِه ِعند الصحوِة ثُم أَفَاق ِمن الْغِد قَبلَ الزواِل ِبساعٍة فَهذَا أَكْثَر ِمن يوٍم ِستا لَا يسقُ

يِه الْقَضاُء ؛ ِلأَنَّ الصلَواِت لَم تِزد علَى خمٍس واَللَّه تعالَى ولَيلٍَة ِمن حيثُ الساعات فَلَا قَضاَء علَيِه ِعندهما وِعند محمٍد علَ
 لَمأَع.   

  

   باب سجوِد التلَاوِة  

 ووجه الْمناسبِة أَنَّ هذَا ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى سبِبِه ويقَالُ إضافَةُ الْحكِْم إلَى السبِب فَالتلَاوةُ سبب ِبلَا ِخلَاٍف
الْمِريض إذَا صلَّى فَقَد انقَاد ِلأَمِر اللَِّه وِفي التلَاوِة إذَا سجد فَقَد انقَاد أَيضا ِلأَمِر اللَِّه وِفي إضافَِة السجوِد إلَى التلَاوِة إشارةٌ 

اهجهت ا أَوهبإذَا كَت هإلَى أَن اللَّه هِحمقَالَ ر ودجِه السلَيع ِجبا لَا ي  

   سجود التلَاوِة ِفي الْقُرآِن أَربع عشرةَ سجدةً إلَى آِخِرِه  

نها سنةٌ ِفي آِخِر الْأَعراِف فَرض ؛ اعلَم أَنَّ ِبالْقُرآِن أَربع عشرةَ سجدةً سبعةٌ ِمنها فَِريضةٌ وثَلَاثٌ ِمنها واِجب وأَربع ِم
والرعِد فَرض ؛ والنحِل فَرض ؛ وبِني إسراِئيلَ فَرض ؛ ومريم فَرض ؛ والْأُولَى ِفي الْحج فَرض ؛ والْفُرقَاِن واِجبةٌ ؛ والنمِل 

 ةٌ واِجبِزيلُ ونت الَمةٌ ونس  

   ص  

  رض و حم السجدِة واِجبةٌ ؛ والنجِم سنةٌ ؛ وِإذَا السماُء انشقَّت سنةٌ ؛ واقْرأْ سنةٌ فَموِضع السجوِد ِمن فَ

   ص  

  وحسن مآٍب ؛ وِفي حم السجدِة 

   لَا يسأَمونَ  

.  

اَءِة جِط ِقررةُ ِبشدجالس ِجبلْ تهةٌ وكَِلم هدعبةٌ وكَِلم لَهقَبِة ودجالس فرأَ حإذَا قَر هأَن ِحيحا الصِضهعب ِة أَمِميِع الْآي
ها إلَّا الْحرف الَِّذي ِفي وجب السجود وِإلَّا فَلَا وِقيلَ لَا يِجب إلَّا أَنْ يقْرأَ أَكْثَر آيِة السجدِة ، ولَو قَرأَ آيةَ السجدِة كُلَّ
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آِخِرها لَا يِجب علَيِه السجود والْمستحب الْجهر ِبآيِة السجدِة إذَا كَانت الْجماعةُ متهيِئني ِللصلَاِة وِإلَّا فَالِْإخفَاُء أَفْضلُ 
و اِمعالس لَِزم لَا ِبالْفَاِرِسيِإنْ تا وِلِهمإلَى قَو عجر هأَن ِويرو إلَّا إذَا فَِهم هملْزا لَا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن مفْهي ِإنْ لَم

    الْحج سجدةٌ واِحدةٌ سجدةٌ ِعندناوعلَيِه اِلاعِتماد وِإنْ قَرأَها ِبالْعرِبيِة وجب علَى الساِمِع فَِهم أَو لَم يفْهم إجماعا ، وِفي

وِهي الْأُولَى وِعند الشاِفِعي سجدتاِن وسجدةُ ص ِعندنا ِتلَاوةٌ وِعنده سجدةُ شكٍْر فَلَا يسجدها ِعنده إذَا تلَاها ِفي الصلَاِة 
 ةُ ِمنةُ الثَّاِنيدجا السِة ، أَمدجونَ السلَاِة دِبالص رأَم ذَِلككُوِع وةٌ ِبالرونقْرا مهٍة ؛ ِلأَنةُ ِتلَاودجا سندِعن تسفَلَي جالْح.  

  

  لُهاِضِع : قَووِذِه الْمِفي ه اِجبو ودجالسو   

  .ا علَى الْفَوِر وقَالَ ماِلك والشاِفِعي سنةٌ يعِني عملًا لَا اعِتقَادا ويِجب علَى التراِخي لَ

  

  لُهاِمِع : قَوالساِلي ولَى التع   

و صِبيا أَو سواٌء قَصد سماع الْقُرآِن أَو لَم يقِْصد كَانَ التاِلي طَاِهرا أَو محِدثًا أَو جنبا أَو حاِئضا أَو نفَساَء أَو كَاِفرا أَ
سكْرانا فَذَِلك كُلُّه يوِجب علَى الساِمِع السجود ، وِقيلَ يشترطُ أَنْ يكُونَ الصِبي يعِقلُ ولَو سِمعها ِمن ناِئٍم أَو مغمى علَيِه 

 ِجبا لَا يمهحاِن أَصتايوٍن فَِفيِه ِرونجم أَو.  

لْفَتاوى إذَا سِمعها ِمن مجنوٍن يِجب ، وكَذَا ِمن الناِئِم الْأَصح الْوجوب أَيضا وهلْ يِجب علَى الناِئِم ِفيِه ِروايتاِن وِفي ا
ِبيالصاِء وفَسالناِئِض ولَاةُ كَالْحِه الصلَيع ِجبلَا ت نِمم اِمعكَانَ الس لَوو ا أَولَواٌء توس ِهملَيع ِجبالْكَاِفِر لَا يوِن ونجالْمو 

 اِحٍد لَمِلٍس وجِفي م وها ولَاهت ا ثُمهِمعس أَو رآخ ا ِمنهِمعس ا ثُملَاهت لَوِه ، ولَيع ِجبي مأَص وها ولَاهت لَووا ، وِمعس
   .لَّا سجدةٌ واِحدةٌ إذَا لَم يتغير الْمجِلس وِإنْ سِمعها ِمن الصدى لَم يِجب علَيِه شيٌء يِجب علَيِه إ

  

  لُهقَو : هعم ومأْمالْم دجسا وهدجٍة سدجةَ سآي املَا الِْإمِإذَا تو   

 كَانَ ِفي صلَاِة الْجهِر أَو الْمخافَتِة إلَّا أَنه يستحب أَنْ لَا يقْرأَها ِفي صلَاِة الْمخافَتِة فَِإنْ سواٌء سِمعها ِمنه أَم لَا وسواٌء
 ا لَماِم لَهوِد الِْإمجس دعِة بكْعالر اِم ِفي ِتلْكالِْإم علَ مخد لَاِة ثُمالص اِرجلٌ خجا رهِمعِفي س كَهرِإنْ أَدو ودجِه سلَيع ِجبي

 ِة الثَّاِلثَِة ِمنكْعِفي الر امالِْإم كرأَد لَو هِظرينٍد ، ومحِخلَافًا ِلم فوسأَِبي ي دا ِعنضِه أَيلَيع ِجبي الثَّاِلثَِة لَم ِة أَوِة الثَّاِنيكْعالر
 ِفي رمضانَ يِصري مدِركًا ِللْقُنوِت حتى لَا يأِْتي ِبِه ِفي الركْعِة الْأَِخريِة ، ولَو سِمعها ِمن الِْإماِم أَجنِبي لَيس الِْوتِر ِفي الركُوِع

ص قَد ه؛ ِلأَن ودجالس هلَاِة لَِزمِفي الص مهعلْ مخدي لَملَاِة وِفي الص مهعكَذَا م ودجالس هِمن ِصحي نِمم وهو اعمالس لَه ح
  ِفي شرِحِه 
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  لُهقَو : ودجالس متؤلَا الْمو امالِْإم ملْزي لَم ومأْملَا الْمِإنْ تو   

  .يعِني لَا ِفي الصلَاِة ولَا بعد الْفَراِغ ِمنها ِعندهما 

 محمد يلْزمهم بعد الْفَراِغ ؛ ِلأَنَّ السبب قَد تقَرر ولَا ماِنع ِبِخلَاِف حالَِة الصلَاِة ؛ ِلأَنه يؤدي إلَى ِخلَاِف موضوِع وقَالَ
تلَاوِة ومعنى قَوِلنا ِخلَاِف موضوِع الِْإمامِة وذَِلك علَى تقِْديِر أَنْ الِْإمامِة أَو التلَاوِة ؛ ِلأَنَّ التاِلي كَالِْإماِم ِللساِمِع ِفي سجوِد ال

ِإماِمِه أَيضا ومعنى يسجد التاِلي أَولًا فَيتاِبعه الِْإمام فَينقَِلب التاِبع متبوعا والْمتبوع تبعا وِإنْ لَم يتاِبعه الِْإمام كَانَ مخاِلفًا ِل
 امإم اِليِة فَِإنَّ التلَاوِة التدجوِع سضوم ذَا ِخلَافهاِلي والت هاِبعتلًا فَيأَو امالِْإم دجسقِْديِر أَنْ يلَى تع ِة أَيلَاوالت ا أَوِلنقَو

جس مقَدتِغي أَنْ يبنفَي اِمِعنيالس لَامِه السلَياِلي قَالَ عالت ا{ ودنامت إماِلي كُنِللت   

قَالَه ِلرجٍل تلَا ِعنده آيةَ سجدٍة فَلَم يسجد ولَهما أَنَّ الْمقْتِدي محجور علَيِه عن الِْقراَءِة ِلنفَاِذ } لَو سجدت لَسجدنا 
وذَِلك دِليلُ } من كَانَ لَه إمام فَِقراَءةُ الِْإماِم لَه ِقراَءةٌ { ِم علَيِه ؛ ِلأَنَّ ِقراَءةَ الِْإماِم لَه ِقراَءةٌ ِلقَوِلِه علَيِه السلَام تصرِف الِْإما

اِرعِلأَنَّ الشِه ؛ ولَيِر عجِليلُ الْحةُ دالِْولَايِه ولَيِة عا الِْولَايهِمعا إذَا سِفِه ِبِخلَاِف مرصِلت كْملَا ح ورجحالْماَءِة والِْقر نع هعنم 
   .مها ِمن الْجنِب والْحاِئِض ؛ ِلأَنهما لَيسا ِبمحجوريِن بلْ منِهييِن والتصرفَات الْمنِهي عنها يعتد ِبها ويعتبر حكْ

  

  لُهقَو :هوا وِمعِإنْ سم في الصالة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصالة لم يسجدوها في الصالة و   

 ِهينى ِبالْمأَدتكَاِملَةً فَلَا ت تبجو ِهيو هنا عِهينا ما ِفيهالُهخكُونُ إدٍة فَيلَاِتيِبص تسا لَيهِلأَن.  

  

  لُهلَاِة : قَوالص دعا بوهدجسو   

  .ِلِصحِة التلَاوِة ِمن غَيِر حجٍر 

  

  لُهقَو : ِزِهمجت لَاِة لَما ِفي الصوهدجفَِإنْ س   

نها لَيست ِبصلَاِتيٍة وغَير الصلَاِتيِة لَا يؤدى ِفي الصلَاِة ِلنقْصاِنها يعِني أَنها ناِقصةٌ ِلمكَاِن النهِي فَلَا يتأَدى ِبها الْكَاِملُ ؛ وِلأَ
  فَيمِكن النقْصانُ ِبأَداِئها ِفي الصلَاِة وما وجب ِبِصفَِة الْكَماِل لَا يتأَدى ِبالناِقِص 

  لُهلَاةَ : قَوالص ِهملَيع فِْسدت لَمو   

  .نها ِمن أَفْعاِل الصلَاِة ؛ ِلأَ

وِفي النواِدِر تفِْسد وهو قَولُ محمٍد والْأَولُ قَولُهما وهو الْأَصح ولَو قَرأَ آيةَ السجدِة الَِّتي سِمعها ِمن الْأَجنِبي ِفي الصلَاِة 
صلَاِة وأَجزأَته عنهما جِميعا ، ولَو قَرأَ الِْإمام آيةَ سجدٍة فَسِمعها رجلٌ لَيس معهم ِفي الصلَاِة قَبلَ فَراِغِه ِمنها سجدها ِفي ال
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ِإدراِك الركْعِة قَالَ ِفي النهايِة هذَا إذَا فَدخلَ معه بعدما سجدها الِْإمام لَم يكُن علَيِه أَنْ يسجدها ؛ ِلأَنه صار مدِركًا لَها ِب
أَدرك الِْإمام ِفي آِخِر ِتلْك الركْعِة الَِّتي تلَا ِفيها السجدةَ أَما إذَا أَدركَه ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة لَم يِصر مدِركًا ِللركْعِة الَِّتي قَبلَها 

عا تلَا ما وأَملَاِة والص اِرجخ هملْزةً فَلَا تلَاِتيص ِصريِقيلَ تلَاِة ، والص اِرجا خهدجسأَنْ ي هملْزِة فَيدجالساَءِة والِْقر ا ِمنِبه لَّق
   .تحقُِّق السبِب إذَا لَم يدخلْ معه ِفي الصلَاِة فَِإنه يِجب علَيِه أَنْ يسجدها ِل

  

  لُهِن : قَويتلَاوالت نةُ عدجالس هأَتزأَج دجسا ولَاهلَاِة فَتلَ ِفي الصخى دتا حهدجسي ٍة فَلَمدجةَ سلَا آيت نمو   

  .ولَى وكَونها ساِبقًا لَا يناِفي التبِعيةَ كَسنِة الظُّهِر الْأُولَى ِللظُّهِر ِلأَنَّ الثَّاِنيةَ أَقْوى ِلكَوِنها صلَاِتيةً فَاستتبعت الْأُ

التلَاوِة فَترجحت وِفي النواِدِر يسجد أُخرى بعد الْفَراِغ ؛ ِلأَنَّ ِللْأُولَى قُوةَ السبِق فَاستويا قُلْنا ِللثَّاِنيِة قُوةُ اتصاِل السجدِة ِب
علَى الْأُولَى فَاستتبعتها وهذَا إذَا دخلَ ِفي الصلَاِة قَبلَ أَنْ يتبدلَ الْمجِلس أَما إذَا تبدلَ لَم يجِزِه سجدةُ الصلَاِة عن التلَاوتيِن 

  .وايةُ ِكتاِب الصلَاِة ، وهذَا الَِّذي ذَكَره الشيخ هو ِر

 ا لَوكَم ِلسجلَ الْمدبلَاِة تلَ ِبالصغتاش ِحني هلَاِة ؛ ِلأَنالص دعا بهدجسلْ يلَاِة بالص اِرجخ بجا وقُطُ مسلَا ياِدِر ووِفي النو
تبعا ؛ ِلأَنَّ الساِبق لَا يكُونُ تبعا ِللَّاِحِق ولَا يمِكن جعلُ الثَّاِنيِة تبعا ؛ ِلأَنها أَقْوى اشتغلَ ِبالْأَكِْل ولَا يمِكن جعلُ الْأُولَى 

لَّا أَنَّ الْأَولَ هو الظَّاِهر ؛ ِلأَنَّ فَوجب اعِتبار كُلِّ واِحٍد سببا فَالصلَاِتيةُ تؤدى ِفيها والْأُولَى تؤدى بعد الْفَراِغ ِمن الصلَاِة إ
الْمتلُو آيةٌ واِحدةٌ والْمكَانُ واِحد والثَّاِنيةُ أَكْملُ ؛ ِلأَنَّ لَها حرمتيِن حرمةَ التلَاوِة وحرمةَ الصلَاِة ثُم علَى ِروايِة ِكتاِب 

ته السجدةُ عن التلَاوتيِن فَلَو لَم يسجدها ِفي الصلَاِة حتى فَرغَ ِمنها سقَطَت عنه السجدتاِن جِميعا الصلَاِة ِفي قَوِلِه أَجزأَ
  .وِفي ِروايِة النواِدِر ما وجب خاِرج الصلَاِة لَا يسقُطُ 

  

  لُها ِفي: قَولَاهِإنْ تة فسجد لها ثم دخل في الصالة فتالها سجد لها ولم تجزئه السجدة األولى  غير الصالو   

   ِلأَنَّ الصلَاةَ أَقْوى فَلَا تنوب الْأُولَى عنها ولَو تلَا آيةَ سجدٍة ِفي الصلَاِة

رأُخ دجسِه أَنْ يلَيةَ فَعالْآي ِتلْك ادأَعو لَّمس ا ثُمهدجى فَس.  

وِفي نواِدِر الصلَاِة لَا يِجب علَيِه أُخرى ووفَّق أَبو اللَّيِث بينهما فَقَالَ إذَا تكَلَّم بعد السلَاِم تِجب علَيِه سجدةٌ أُخرى ؛ ِلأَنَّ 
ع ِجبلَا ي كَلَّمتي ِإنْ لَمِلِس وجالْم كْمح قْطَعي ِة الْكَلَامكْعٍة ِفي الردجةَ سأَ آيقَر لَوو ، ِحيحالص وذَا ههى ، ورِه أُخلَي

لْزِة يِة الثَّاِنيكْعا ِفي الرهادِإنْ أَعاِع ومى ِبالِْإجرأُخ هملْزي ا لَمِة ثَاِنيكْعالر ا ِفي ِتلْكهادفَأَع قَام ثُم دجى الْأُولَى فَسرأُخ هم
ِعند محمٍد وهو اسِتحسانٌ وِعند أَِبي يوسف تكِْفيِه الْأُولَى وهو الِْقياس ؛ ِلأَنَّ التحِرميةَ تجمع أَفْعالَ الصلَاِة فَيِصري كُلُّها 

تلَاوِة وكُلُّ ركْعٍة تتعلَّق ِبها ِتلَاوةٌ ولَا تنوب عنها ِتلَاوةٌ ِفي غَيِرها كَالْمحلِّ الْواِحِد وِلمحمٍد أَنَّ السجود ِمن موجِب ال
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كُوٍع ولَاةُ ِبرالص تإذَا كَان ِتلَافذَا اِلاخى هاوا قَالَ ِفي الْفَتِرهِفي غَي ودجس هنع وبنلَا يو ودجا سِبه لَّقعتوٍد فَكَذَا يجس
   .أَما إذَا صلَّى ِبالِْإمياِء لَا يِجب أُخرى وكَذَا لَو أَعادها ِفي الثَّاِلثَِة والراِبعِة 

  

  لُهاِحد: قَوِلٍس وجٍة ِفي ماِحدٍة ودجةَ سِتلَاو ركَر نمأجزأته سجدة واحدة و    

ِة عدجى السنبلُ أَنَّ مالْأَصا وارِلِس ِمرجالْم ةَ ِفي ذَِلكالْآي أَ ِتلْكقَر ثُم دجٍة فَسدجةَ سلَا آيِج فَِإذَا ترا ِللْحفْعِل داخدلَى الت
ِتراِحٍد احِلٍس وجِفي م لُهقَوِة ودجالس دعِة بودجواِت الْملَاوالت نةُ عدجالس كِْفيِه ِتلْكِديلُ يبالتو ِلسجلَ الْمدبا إذَا تمع از

يكُونُ حِقيقَةً ويكُونُ حكْما فَالْحِقيقَةُ ظَاِهر والْحكْم كَما إذَا كَانَ ِفي مجِلِس بيٍع فَانتقَلَ إلَى مجِلِس ِنكَاٍح أَو أَكَلَ كَِثريا 
اِنِه أَو أَرضعت الْمرأَةُ ولَدها أَو امتشطَت أَو اشتغلَ ِبالْحِديِث أَو عِملَ عملًا يعلَم أَنه قَاِطع أَو شِرب كَِثريا أَو هو ِفي مكَ

و لُقْمتيِن أَو شِرب جرعةً أَو جرعتيِن أَو ِلما قَبلَه فَِإنه يقْطَع حكْم الْمجِلِس ، وأَما إذَا كَانَ الْعملُ قَِليلًا كَما إذَا أَكَلَ لُقْمةً أَ
 أَو عبشى يتِبالْأَكِْل ح ِلسجالْم ِلفتخا يمِإنو ِلسجالْم قْطَعلَا ي هِن فَِإنيتطْوخ ةً أَوطْوطَا خخ ِن أَويتكَِلم ةً أَوكَِلم كَلَّمت

 يروى أَو ِبالْعمِل والْكَلَاِم حتى يكْثُر كَذَا قَالَ التمرتاِشي وِإنْ اشتغلَ ِبالتسِبيِح أَو التهِليِل أَو الِْقراَءِة لَا ينقَِطع ِبالشرِب حتى
 أَو دفَقَع قَاِئم أَو فَقَام قَاِعد وها وأَهقَر لَوِلِس ، وجالْم كْمِلِس حجالْم كْمح قْطَعا لَا يقَاِعد امن.  

 طَِويلًا ثُم ذَِلك دعآنَ بأَ الْقُرقَر ثُم دجا فَسأَهقَر لَوا ، وضأَي قَِطعني ِر لَميلَ السلَ قَبزن ِة ثُمابلَى الدع ِكبر ا ثُمأَهقَر لَوو
دجالس ِتلْك ادأَع وبجالْو ركَرتا يحاِن الررود ِب أَوِة الثَّوِديست ِس أَووا ِفي الدارا ِمرأَهقَر لَوى ، ورِه أُخلَيع ِجبةَ لَا ي

    الْأَصح ، ولَو قَرأَها ِفي الْمسِجِدوهو الصِحيح ِلِلاحِتياِط وكَذَا الْمنتِقلُ ِمن غُصٍن إلَى غُصٍن يتكَرر ِبِه الْوجوب ِفي

الْجاِمِع ِفي زاِويٍة ثُم تلَاها ِفي زاِويٍة أُخرى ِمنه كَفَته سجدةٌ واِحدةٌ ؛ ِلأَنَّ الْمسِجد مع تباعِد أَطْراِفِه يجعلُ كَبقْعٍة واِحدٍة 
نْ يكُونَ كَذَِلك ِفي حق السجدِة ؛ ِلأَنها دونها ولَو تلَاها ِفي السباحِة يتكَرر الْوجوب ، وِقيلَ إنْ ِفي حق الصلَاِة فَأَولَى أَ

مكَانَ قَد اختلَف وِإنْ قَرأَها ِفي كَانَ ِفي حوٍض صِغٍري لَا يتكَرر وِإنْ قَرأَها وهو ماٍش يلْزمه ِلكُلِّ ِقراَءٍة سجدةٌ ؛ ِلأَنَّ الْ
الْبيِت أَو ِفي السِفينِة ساِئرةً كَانت أَو واِقفَةً كَفَته سجدةٌ واِحدةٌ ِبِخلَاِف الدابِة إذَا كَررها علَيها وِهي تِسري إنْ كَانَ ِفي 

ةٌ واِحدةٌ ودجس هلَاِة كَفَتالص وبجِه الْولَيع ركَرلَاِة تِر الصِإنْ كَانَ ِفي غَي.  

ولَو قَرأَها ِفي مكَان ثُم قَام فَرِكب الدابةَ ثُم قَرأَها مرةً أُخرى قَبلَ أَنْ يِسري فَعلَيِه سجدةٌ واِحدةٌ يسجدها علَى الْأَرِض ، 
ثُم تارس لَولَى وا عهدجسةٌ ياِحدةٌ ودجِه سلَيا فَعأَهِسري فَقَرلَ أَنْ يلَ قَبزن ا ثُماِكبا رأَهكَذَا إذَا قَراِن وتدجس هملْزا يلَاهت 

و هلَاتص تدفَس ا ثُملَه دجلَاِة فَسٍة ِفي الصدجةَ سأَ آيقَر لَوِض ، وِة ، الْأَردجةُ السادِه إعلَيع ِجبلَا يا وهاؤِه قَضلَيع بج
والْمرأَةُ إذَا قَرأَت آيةَ السجدِة ِفي صلَاِتها فَلَم تسجد لَها حتى حاضت سقَطَت عنها ، ولَو سِمع سجدةً ِمن رجٍل 

 ِفي ذَِلك رآخ ا ِمنهِمعسو هعمٍة ودجةَ سأَ آيقَر لَوكَاِن ، والْمِة واِد الْآيحةٌ ِلاتاِحدةٌ ودجس هأَتزأَج وا هأَهقَر كَاِن ثُمالْم
ه بفَذَه قَام ا ثُمةَ ثَاِنيالْآي أَ ِتلْكفَقَر ادع ثُم بذَهاِلي والت قَام ا ثُمهعمسلٌ يجٍة رراِلي ِبكُلِّ ملَى التع ِجبي ها فَِإناركَذَا ِمر
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سجدةٌ علَى ِحدٍة ، وأَما الساِمع فَتكِْفيِه سجدةٌ واِحدةٌ ؛ ِلأَنه اختلَف مجِلس التاِلي ولَم يختِلف مجِلس الساِمِع ، وكَذَا 
   الْجواب إذَا كَانَ

ةَ التأَ آيقَر لَوةٌ ودجٍة سراِمِع ِلكُلِّ ملَى السعةٌ واِحدةٌ ودجاِلي سلَى التع ِجبي عمسيِجيُء ويو بذْهي اِمعالسو هكَاناِلي م
ي ا لَمقَاِعد امِإنْ نِلِس وجالْم كْمح قَطَعا انطَِجعضم امن ٍة ثُمدجا سهلَيا عهدجِة فَسابلَى الدٍة عدجةَ سأَ آيقَر لَوو ، قَِطعن

  .جاز قَالَ الْحلْواِني هذَا ِفي راِكٍب خاِرج الِْمصِر ، أَما إذَا كَانَ ِفي الِْمصِر لَا يجِزئُه ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

  .فَلَم يسجدها حتى نزلَ ثُم رِكب بعد ذَِلك فَسجدها علَى الدابِة أَجزأه ِعندنا ولَو قَرأَ آيةَ سجدٍة راِكبا 

ي ِض فَلَملَى الْأَرا علَاها إذَا تكَم اراٍء فَصِر إمييِه ِبغلَيع تبجلَ وزا نلَم ه؛ ِلأَن ِزئُهجلَا ي فَرقَالَ زلَا و ِكبى رتا حهدجس
يجِزئُه إنْ سجدها علَى الدابِة كَذَا ِفي هذَا ولَنا أَنها وجبت علَيِه ِبالِْإمياِء فَِإذَا أَداها علَى الْوجِه الَِّذي وجبت أَجزأَه وكَذَا 

لُوِع الشمِس ولَم يسجدها حتى أَداها ِعند الْغروِب ولَو قَرأَ الْقُرآنَ كُلَّه ِفي مجِلٍس علَى هذَا اِلاخِتلَاِف إذَا قَرأَها ِعند طُ
   .واِحٍد لَِزمه أَربع عشرةَ سجدةً ِلاخِتلَاِف الْآياِت 

  

  لُهِه: قَويدي فَعري لَمو ركَب ودجالس ادأَر نمو دجسو    

اعِتبارا ِبسجدِة الصلَاِة كَذَا ِفي الِْهدايِة ، وِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ التكِْبري سنةٌ ولَيس ِبواِجٍب ؛ ِلأَنه اعتبره ِبسجدِة الصلَاِة 
نَ ربي الْأَعلَى ثَلَاثًا هو الْمختار وبعض الْمتأَخِرين استحسنوا أَنْ يقُولَ والتكِْبري ِفيها لَيس ِبواِجٍب ويقُولُ ِفي سجوِدِه سبحا

ؤِمِني أَهِل أَي قَد كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا كَاِئنا لَا محالَةَ وذَِلك أَنَّ م} سبحانَ ربنا إنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا { ِفيها 
 قُرآنا فَلَما سِمعوا الْقُرآنَ سجدوا ِللَِّه وحِمدوه علَى - الِْكتاِب كَانوا يسمعونَ أَنَّ اللَّه يبعثُ نِبيا ِمن الْعرِب وينِزلُ علَيِه 

 كَاِئنا واَللَّه أَعلَم وِإنْ لَم يذْكُر ِفيها شيئًا أَجزأَه ، ولَو ترك التكِْبريةَ الَِّتي إنجاِز الْوعِد وقَالُوا قَد كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا
لشراِئِط ِمن الطَّهارِة ِمن يحرم ِبها أَجزأَه ِعندنا ِخلَافًا ِللشاِفِعي ، ولَا تجوز سجدةُ التلَاوِة إلَّا ِبما تجوز ِبِه الصلَاةُ ِمن ا

الْحدِث والنجِس وستِر الْعورِة واسِتقْباِل الِْقبلَِة إذَا تلَاها علَى الْأَرِض ولَا يتيمم لَها إلَّا أَنْ لَا يِجد الْماَء أَو يكُونُ مِريضا 
حدثَ متعمدا أَو أَخطَأَ فَعلَيِه إعادتها ، وِإنْ سجدت امرأَةٌ إلَى جنِب رجٍل مقْتِديةً ِبِه لَم تفِْسد فَِإنْ تكَلَّم ِفيها أَو قَهقَه أَو أَ

  علَيِه وِإنْ نوى إمامتها 

 وال تشهد عليه وال سالم : له قَو   

سبق التحِرميِة وِهي منعِدمةٌ ؛ ِلأَنه لَا إحرام لَها فَِإنْ قُلْت كَيف تكُونُ التحِرميةُ منعِدمةً ِلأَنَّ ذَِلك ِبالتحِليِل وهو يستدِعي 
بهِتها ِبسجدِة الصلَاِة والتكِْبري ِفي وقَد قَالَ ومن أَراد السجود كَبر ، والتكِْبري ِللتحِرميِة قُلْت لَيس هو ِللتحِرميِة بلْ ِلمشا

   سجدِة الصلَاِة إنما هو ِلِلانِتقَاِل فَكَذَا هذَا
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نده لَا يثَاب علَيها سجدةُ الشكِْر لَا ِعبرةَ لَها ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِهي مكْروهةٌ ِع: انِتقَالٌ ِمن التلَاوِة إلَى السجوِد ، مسأَلَةٌ 
 نأَنَّ م مهدا ِعنهتورصو دمأَحو اِفِعيِبِه قَالَ الشا وهلَيع ثَابةٌ يبكِْر قُرةُ الشدجا سمهدِعنو اِلكِبِه قَالَ ملَى وا أَوكُهرتو

قَهزر ةٌ أَوةٌ ظَاِهرمِنع هدِعن تددجت لَه قَِدم أَو ِريضم لَه ِفيش ةٌ أَوِنقْم هنع تفَعدان الَّةً أَوض دجو ا أَولَدو الًا أَوم اللَّه 
 ركَبي ثُم دجسيا وِفيه اللَّه دمحلَِة يقِْبلَ الِْقبتسا مكْرِللَِّه ش دجسأَنْ ي لَه بحتسي ِة غَاِئبدجا ِفي سكَم هأْسر فَعرى فَيرأُخ

التلَاوِة ، وفَاِئدةُ الِْخلَاِف بينهم ِفي انِتقَاِض الطَّهارِة إذَا نام ِفيها وِفيما إذَا تيمم لَها هلْ يجوز ِبِه الصلَاةُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ 
 ِفيها ولَا يجوز ِعنده أَنْ يصلِّي ِبتيمِمِه لَها ، وِعند أَِبي يوسف ومحمٍد لَا ينتقَض وضوُءه ِبالنوِم ِفيها ينتقَض وضوُءه ِبالنوِم

دةٌ ِعنربتعا مهِة ؛ ِلأَنلَاوِة التدجا ِفي سا كَمِم لَهميِبالت لِّيصأَنْ ي وزجيا ومه.   

  

   باب صلَاِة الْمساِفِر  

 ببةَ سلَاوِة أَنَّ التلَاووِد التجس نيبو هنيِة بباسنالْم هجوِل إلَى فَاِعِلِه والِْفع ِطِه أَورء إلَى شيافَِة الشاِب إضب ذَا ِمنه
اِة ، وِإنما قُدم سجود التلَاوِة علَيِه ؛ ِلأَنَّ سبب السجوِد التلَاوةُ وِهي ِعبادةٌ وسبب قَصِر ِللسجوِد والسفَر سبب ِلقَصِر الصلَ

هِحماِت قَالَ راحبلَى الْمةٌ عمقَدةُ مادالِْعبو احبم ولْ هٍة ، بادِبِعب وه سلَيو فَرلَاِة السالص اللَّه   

  كَامِبِه الْأَح ريغتالَِّذي ت فَرالس   

أَي الْأَحكَام الْواِجبةُ علَيِه وتغيرها قَصر الصلَاِة وِإباحةُ الِْفطِْر وامِتداد مدِة الْمسِح إلَى ثَلَاثَِة أَياٍم وسقُوطُ الْجمعِة والِْعيديِن 
  ضِحيِة وحرمةُ خروِج الْمرأَِة ِبغيِر محرٍم والْأُ

  لُهةُ ثَلَاثَ: قَوِسريِرِه مِمص نيبو هنيا بِضعوانُ مسالِْإن قِْصدة أيام فصاعدا أَنْ ي   

نْ يقِْصد ولَم يقُلْ أَنْ يِسري ؛ ِلأَنه لَو طَاف جِميع الدنيا ولَم الْقَصد هو الِْإرادةُ ِلما عزم علَيِه وِإنما شرطَ الْقَصد فَقَالَ أَ
ةَ ِبِه ورٍر لَا ِعبيِر سغَي ِمن هفْسن دكَذَا الْقَصا واِفرسم ِصرياٍم لَا يةُ ثَلَاثَِة أَيِسريم هنيبو هنيِنِه بيا ِبعكَانم قِْصدي ارِتبا اِلاعمِإن

 لُهقَوا ومهاعِتماج ربتعلْ الْمِد ، بالْقَص نِد عرجِر الْميلَا ِبالسِر ويالس نِد عرجِد الْمِبالْقَص ربتعا فَلَا ماِعِهمِتمِباج :  

   مِسريةُ ثَلَاثَِة أَياٍم  

ِليها ؛ ِلأَنَّ اللَّيلَ ِلِلاسِتراحِة ويعِني ثَلَاثَةَ أَياٍم أَقْصر أَياِم السنِة وذَِلك إذَا حلَّت الشمس الْبلْدةَ ، وهلْ يعِني ِبها رادونَ لَيا
كَّرب ى لَوتطُ حرتشلَا ي هأَن ِحيحِل ؟ الصٍم إلَى اللَّيوكُلِّ ي فَرطُ سرتشلَةَ يحرلَغَ الْمباِل ووى إلَى الزشمِل وِم الْأَووِفي الْي 

   ونزلَ ِلِلاسِتراحِة وبات ِفيها ثُم بكَّر ِفي الْيوِم الثَّاِني كَذَِلك إلَى الزواِل ثُم ِفي الْيوِم الثَّاِلِث

ي الْفَتاوى ؛ ِلأَنه لَا بد ِمن النزوِل ِلاسِتراحِة نفِْسِه ودابِتِه ؛ ِلأَنه لَا يِطيق السفَر ِمن الْفَجِر كَذَِلك فَِإنه يِصري مساِفرا ، كَذَا ِف
فَِر ِللضِة السدِة ِبماحِترةُ اِلاسدم فَأُلِْحقَت ذَِلك ِطيقةُ لَا تابكَذَا الدِر ، واٍم إلَى الْفَجِة ِبثَلَاثَِة أَيدقِْديِر الْمِفي ت الِْفقْهِة ، وورر



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                148

أَنَّ الرخصةَ شِرعت ِلِإزالَِة مشقَِّة الْوحدِة وكَمالُ الْمشقَِّة اِلارِتحالُ ِمن غَيِر الْأَهِل والنزولُ ِفي غَيِرِهم وذَِلك ِفي الْيوِم 
نَّ ِفي الْيوِم الْأَوِل اِلارِتحالَ ِمن الْأَهِل والنزولَ ِفي غَيِرِهم وِفي الْيوِم الثَّاِلِث اِلارِتحالُ ِمن غَيِرِهم والنزولُ ِفيِهم الثَّاِني ؛ ِلأَ

 هدِضِع الَِّذي قَصولٌ ِفي الْمأَه إذَا كَانَ لَه روصتا يمذَا إنهو.  

  

 قَو ِر الِْإِبِل : لُهيِبس   

  .يعِني الْقَاِفلَةَ دونَ الْبِريِد 

  

  لُهاِء : قَوِر ِفي الْميِبالس ِفي ذَِلك ربتعلَا مو   

ِر ِفي الْبيِر ِبالسحِفي الْب ريلَا السِر وحِر ِفي الْبيِبالس رِفي الْب ريالس ربتعلَا ي أَي ِليقا يا ممهِضٍع ِمنوِفي كُلِّ م ربتعا يمِإنو ر
 رالثَّاِني ِفي الْبةً وِويتسم احيالر تاٍم إذَا كَانِفي ثَلَاثَِة أَي قْطَعت ِهياِء وا ِفي الْممهدطَِريقَاِن أَح لَه ِضعوكَانَ م ى لَوتاِلِه حِبح

ت ِهيلَ ِفي ثَلَاثَِة وصو رِفي الْب اركَانَ إذَا س لَوو رقْصلَا ي رِفي الْبو ، رقْصاِء يِفي طَِريِق الْم بإذَا ذَه هِن فَِإنيموِفي ي قْطَع
 رقْصلَا يو رِفي الْب رِن قَصيمولَ ِفي يصِر وحِفي الْب ارِإذَا ساٍم وٍة أَيِويتساٍم ِفي ِريٍح مِر ثَلَاثَةُ أَيحِفي الْب ربتعالْمِر وحِفي الْب

مسافَةُ أَي غَيِر عاِليٍة ولَا ساِكنٍة كَما ِفي الْجبِل يعتبر ِفيِه ثَلَاثَةُ أَياٍم وِإنْ كَانَ ِفي السهِل يقْطَع ِفي أَقَلَّ ِمنها ، ولَو كَانت الْ
   ثَلَاثًا ِبالسيِر الْمعتاِد فَسار إلَيها علَى الْفَرِس أَو الْبِريِد جريا حِثيثًا فَوصلَ ِفي يوميِن أَو أَقَلَّ قَصر قَالَ

رأُخاٍم وِفي ثَلَاثَِة أَي قْطَعا يمهدطَِريقَاِن أَح لَه رِنيفَةَ ِفي ِمصو حلَا أَب بالْأَقْر ارتِإنْ اخو رقَص دعالْأَب ارتِن إنْ اخيموى ِفي ي
 رقْصي.   

  

  لُهنَ: قَوداِفِر ِعنسالْم ضفَرا في كل صالة رباعية ركعتان و   

  .ِهما وقَيد ِبالْفَرِض احِترازا عن السنِن فَِإنها لَا تقْصر قَيد ِبالرباِعيِة احِترازا عن الْفَجِر والْمغِرِب فَِإنه لَا قَصر ِفي

  

  لُهقَو :الز لَه وزجيادة عليهما لَا ي   

 لَى ذَِلكع ادإذَا ز هأَن لَمعاِن ِليتكْعاِفِر رسالْم ضفَرِلِه وِف ِبقَوكْتي لَمكَذَا وا قَالَ هما إنندا ِعناِصيع ارص.  
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  لُهش: قَوالت ارِة ِمقْدِفي الثَّاِني دقَعا وعبلَّى أَرهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت األخريان له نافلة فَِإنْ ص   

أَربعا فَِإنه يبِني علَى الِْخلَاِف ِفيما إذَا أَحرم ِبالظُّهِر ِست ويِصري مِسيئًا ِبتأِْخِري السلَاِم ، وهذَا إذَا أَحرم ِبركْعتيِن أَما إذَا نوى 
 ِزئُهجلَا ت دمحقَالَ مو ، عطَوطُلُ التبيةً واصِض خالْفَر نع ِزئُهجي فوسو يا فَقَالَ أَبعطَوِن تيتكْعرو رِوي الظُّهناٍت يكَعر

صلَاةُ ولَا يكُونُ داِخلًا ِفيها لَا فَرضا ولَا تطَوعا ؛ ِلأَنَّ افِْتتاح كُلِّ واِحدٍة ِمن الصلَاتيِن يوِجب الْخروج ِمن الْأُخرى فَهكَذَا ال
مهضعقَالَ بفْلًا ولَا نا وضكُونُ فَرلَا تو دفْسٍد تمحم دا ِعننفْلًا ها نكُلُّه قَِلبنت .  

  

  لُهِف: قَو دقْعي ِإنْ لَمي الثانية قدر التشهد بطلت صالته و   

 فَنوى الِْإقَامةَ وأَتمها ِلاخِتلَاِط الناِفلَِة ِبها قَبلَ إكْماِل أَركَاِنها كَما ِفي الْفَجِر ، ولَو أَنه لَما ترك الْقَعدةَ هنا وقَام إلَى الثَّاِلثَِة
   .أَربعا فَِإنه تجوز صلَاته ويتحولُ فَرضه أَربعا 

  

  لُهِر : قَوالِْمص وتيب قِن إذَا فَاريتكْعلَّى را صاِفرسم جرخ نمو   

ِب كُلِّ الْبلَِد حتى لَو كَانَ قَد خلَف الْأَبِنيةَ الَِّتي ِفي الطَِّريِق الَِّذي خرج ِمنه قَصر يعِني ِمن الْجاِنِب الَِّذي خرج ِمنه لَا جواِن
  .وِإنْ كَانَ ِبِحذَاِئِه أَبِنيةٌ أُخرى ِمن جاِنٍب آخر ِمن الِْمصِر 

  

  لُهقَو :نى يتفَِر حكِْم السلَى حالُ عزلَا يِلو لُحصلٍَد يةَ ِفي بالِْإقَام إلقامة خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه ِوي
   اإلتمام وإن نوى اإلقامة أقل من ذلك لم يتم 

كَذَا الِْإقَامِة وِإنما اعتبرناه ِلأَنَّ الِْإقَامةَ أَصلٌ كَالطُّهِر والسفَر عاِرض كَالْحيِض وقَد ثَبت أَنَّ أَقَلَّ الطُّهِر خمسةَ عشر يوما فَ
 لُهقَولَاةَ والصو موأَِة الصرلَى الْمع وِجبِر تةُ الطُّهدمو اممالِْإت وِجبِة تةُ الِْإقَامدم اِن أَيتوِجباِن متدا ممه؛ ِلأَن ِبذَِلك :  

  ِوينى يتاإلقامة ح   

ِترلَى ، اشوِة الْما ِبِنيِقيمم ِصريي هِد فَِإنبِرِه كَالْعيِلغ عبت وه نم قا ِفي حفِْسِه أَملٌ ِبنأَص وه نم قِفي ح وا همِة إنياطُ الن
 وكَذَا الْجنِدي مع السلْطَاِن وهذَا إذَا عِلم التبع ِنيةَ الْأَصِل أَما إذَا والْمرأَِة ِبِنيِة الزوِج إذَا كَانت قَد قَبضت الْمهر الْمعجلَ

انَ منفَِردا أَو لَم يعلَم فَالْأَصح أَنه لَا يِصري مِقيما كَذَا ِفي الْوِجيِز ، وِإذَا نوى الْمساِفر الِْإقَامةَ ِفي الصلَاِة أَتمها سواٌء كَ
  .مقْتِديا مسبوقًا كَانَ أَو مدِركًا وقُيد ِبقَوِلِه ِفي بلٍَد إشارةً إلَى أَنه لَا تِصح ِنيةُ الِْإقَامِة ِفي الْمفَازِة وهو الظَّاِهر ِمن الروايِة 

وا موِضعا كَِثري الْكَلَِأ والْماِء ونووا إقَامةً خمسةَ عشر يوما والْماُء والْكَلَأُ يكِْفيِهم ِتلْك وعن أَِبي يوسف أَنَّ الرعاةَ إذَا نزلُ
   الْمدةَ صاروا مِقيِمني لَِكن ظَاِهر الروايِة أَنَّ ِنيةَ الِْإقَامِة لَا تِصح إلَّا ِفي الْعمراِن
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الْبوِج ورلَ خقَب افَرس ِزِلِه ثُمنِفي م رلَّى الظُّهص لَوِر ، وبالْوِة وِبيالْأَخاِم وِب لَا الِْخيشالْخِر ودالْمِر وجالْح ذَِة ِمنختوِت الْمي
لَه فَترك السفَر قَبلَ الْغروِب وتبين لَه أَنه صلَّاهما ِبغيِر وضوٍء الْوقِْت فَلَما دخلَ وقْت الْعصِر صلَّى صلَاةَ الْمساِفِر ثُم بدا 

يِهما فَِإنه فَِإنه يقِْضي الظُّهر ركْعتيِن والْعصر أَربعا ، وكَذَا لَو صلَّاهما وهو مِقيم وسافَر قَبلَ الْغروِب وتبين لَه فَساد ِف
 ِإنْ لَما وندِعن رقْصقِْت يِفي آِخِر الْو افَرس لَوقِْت ، وِبآِخِر الْو لِّقعتم وبجِن ؛ ِلأَنَّ الْويتكْعر رصالْعا وعبأَر رلِّي الظُّهصي

  .يبق ِمن الْوقِْت إلَّا ِمقْدار التحِرميِة 

ر إنْ بِقي ِمن الْوقِْت قَدر ما يصلِّي ركْعتيِن قَصر وِإلَّا فَلَا وِإنْ أَقَام ِفي آِخِر الْوقِْت إنْ كَانَ قَد صلَّى ِفي حاِل وقَالَ زفَ
   .ثُر السفَِر جاز وِإلَّا صلَّى أَربعا ِباِلاتفَاِق سواٌء قَلَّ ما بِقي ِمن الْوقِْت أَو كَ

  

  لُهقَو : ِقيى بتح جرغٍَد أَخ دعب أَو جرا أَخقُولُ غَدا يمِإنا وموي رشةَ عسمِفيِه خ ِقيمِو أَنْ يني لَما ولَدلَ بخِإنْ دو
   علَى ذَِلك ِسِنني صلَّى ركْعتيِن 

   .يجان ِستةَ أَشهٍر وكَانَ يقْصر وعن أَنٍس أَنه أَقَام ِبنيسابور سنةً يقْصر ِلأَنَّ ابن عمر أَقَام ِبأَذْرِب

  

  لُهوا : قَوِتمي ا لَمموي رشةَ عسمةَ خا إقَامووِب فَنرالْح ضأَر كَرسلَ الْعخِإذَا دو   

والش تكَان لَوذَا وه ظَاِهر وا فَلَمِفروا فَيلَبغأَنْ ي نيبوا وِقروا فَيِلبغأَنْ ي نيب مه؛ ِلأَن مهتِزميِطلٌ عبم مالَه؛ ِلأَنَّ ح مكَةُ لَه
ِجهوز عأَِة مرالْم أَو لَاهوم عإذَا كَانَ م دبالْعِة ، وفَازٍة كَالْمإقَام ارد كُنِة يةٌ ِبِإقَامِقيمأَةُ مرالْمو لَاهوِة مِبِإقَام ِقيمم دبا فَالْع

ا الِْإقَاممهدى أَحوفَِر إذَا نِن ِفي السيلَيوِن الْميدبالْعا واِرِهمِتيلَى اخع ِقفا لَا تمهتا ؛ ِلأَنَّ إقَامفَِرِهمِن ِبسياِفرسما وِجهوةَ ز
دونَ الْآخِر قَالَ ِفي الْفَتاوى لَا يِصري الْعبد مِقيما ؛ ِلأَنَّ إقَامةَ أَحِدِهما إنْ أَوجبت إقَامته فَمسافَرةُ الْآخِر تمنعه فَبِقي علَى ما 

ب ضارعالت قَعو ها ؛ ِلأَنِقيمم ِصريي مهضعقَالَ بى كَانَ ووِإذَا نِة وادِر الِْعباطًا ِلأَمِتيةُ احالِْإقَام حجرفَِر فَتالسِة والِْإقَام ني
الص ةُ ِتلْكادِه إعلَيكَانَ ع ِبذَِلك هربأَخ اِفٍر ثُمسلَاةَ ما صاملَّى أَيى صتح دبالْع لَمعي لَمةَ ولَى الِْإقَاموأَةُ إذَا الْمركَذَا الْملَاِة ، و

أَخبرها زوجها ِبِنيِة الِْإقَامِة يلْزمها الِْإعادةُ وعن أَِبي يوسف ومحمٍد إذَا أَم الْعبد مولَاه ِفي السفَِر ونوى الْمولَى الِْإقَامةَ 
لْعبد علَى ركْعتيِن كَانَ علَيِهما إعادةُ ِتلْك الصلَاِة وكَذَا لَو كَانَ الْعبد مع مولَاه ِفي السفَِر صحت ِبِنيِتِه حتى لَو سلَّم ا

   .فَباعه ِمن مِقيٍم والْعبد ِفي الصلَاِة ينقَِلب فَرضه أَربعا 

  

  لُهِف: قَو اِفرسلَ الْمخِإذَا دلَاةَ والص مقِْت أَتقَاِء الْوب عِقيِم ملَاِة الْمي ص   

رت سواٌء أَدرك أَولَها أَو آِخرها ؛ ِلأَنه الْتزم متابعةَ الِْإماِم ِباِلاقِْتداِء ِبِه ثُم إنه لَو أَفْسد صلَاته تعود ركْعتيِن ؛ ِلأَنها إنما صا
أَربعا ِفي ِضمِن اِلاقِْتداِء فَِعند فَواِتِه يعود الْأَمر الْأَولُ وقَولُه مع بقَاِء الْوقِْت بقَاؤه أَنْ يكُونَ قَدر ما يسع التحِرميةَ ، وكَذَا إذَا 
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الِْإقَام امى الِْإمواِفٍر فَنسونَ ِبماِفرسى مداقْت امما الِْإتِميعج ماهِإيو هةَ لَِزم.  

  

  لُهقَو : لْفَهخ هلَاتص زجت ٍة لَمِفي فَاِئت هعلَ مخِإنْ دو   

تةً ِفي حق الِْإماِم مؤداه ِفي حق الْمأْموِم يعِني فَاِئتةً ِفي حق الِْإماِم والْمأْموِم وِهي رباِعيةٌ ، أَما إذَا كَانت ثُلَاِثيةً أَو كَانت فَاِئ
كَما إذَا كَانَ الْمأْموم يرى قَولَ أَِبي حِنيفَةَ ِفي الظُّهِر والِْإمام يرى قَولَهما فَِإنه يجوز دخولُه معه ِفي الظُّهِر بعد الِْمثِْل قَبلَ 

ِن ، والِْمثْلَي قْتالْو جرخ قِْت ثُمِفي الْو هعلَ مخا إذَا دقِْت أَموِج الْورخ دعب هعلَ مخذَا إذَا ده لْفَهخ هلَاتص زجت لَم لُهقَو
أُلِْحق ِبغيِرِه ِمن الْمِقيِمني كَما إذَا اقْتدى ِبِه ِفي وهم ِفي الصلَاِة لَم تفْسد ؛ ِلأَنَّ الِْإتمام لَِزمه ِبالشروِع معه ِفي الْوقِْت فَ

الْعصِر فَلَما فَرغَ ِمن التحِرميِة غَربت الشمس فَِإنه يِتم أَربعا ، ولَو صلَّى مِقيم ركْعةً ِمن الْعصِر ثُم غَربت الشمس فَجاَء 
   .قْتدى ِبِه ِفي الْعصِر لَم يكُن داِخلًا ِفي صلَاِتِه مساِفر وا

  

  لُهقَو : مهلَاتونَ صِقيمالْم مأَت ِن ثُميتكْعر لَّى ِبِهمص ِقيِمنيِبالْم اِفرسلَّى الْمِإذَا صو   

هونَ ؛ ِلأَنقْضا يُءونَ ِفيمقْرلَا يا واندحِني وعي دعبقِْت وِفي الْو ِصحاِفِر يسِقيِم ِبالْماَء الْملُ أَنَّ اقِْتدالْأَصلَاِحقُونَ ، و م
  خروِجِه ؛ ِلأَنَّ فَرضه لَا يتغير ِبِخلَاِف الْمساِفِر إذَا اقْتدى ِبالْمِقيِم فَِإنه لَا يِصح إلَّا مع بقَاِء الْوقِْت 

   ويستحب لَه إذَا سلَّم أَنْ يقُولَ أَِتموا صلَاتكُم فَِإنا قَوم سفْر : ه قَولُ 

 وِن هيتِليمسِني التعي لَّمإذَا س لُهقَواِحٍب ، وص عمج بحصاِكٍب ور عمكٍْب جاِفٍر كَرسم عمج فْرسونَ واِفرسم أَي
ِحيحالص.    

  

  لُهِفيِه : قَو قَامِو الْمني ِإنْ لَملَاةَ والص مأَت هرِمص اِفرسلَ الْمخِإذَا دو   

إلَى ِني اجتحِة فَلَا يِللِْإقَام نيعتم هرٍة ؛ ِلأَنَّ ِمصاجاِء حِلقَض لَهخد اِز أَوِتيِة اِلاجِبِني لَهخاٌء دوٍة س.   

  

  لُهلَاةَ : قَوالص ِتمي لَ لَمالْأَو هطَنلَ وخفَد افَرس ثُم هرغَي طَنوتاسو هنقَلَ عتفَان طَنو كَانَ لَه نمو   

لُّ واِحٍد ِمنهما وطَن أَهِلي لَه واعلَم أَنَّ الْأَوطَانَ ثَلَاثَةٌ وِإنْ استحدثَ وطَنا أَهِليا وأَهلُه الْأَولُونَ باقُونَ ِفي الْوطَِن الْأَوِل فَكُ
ِقيمى أَنْ يوا نِة مالِْإقَام طَنوطُلُ إلَّا ِبِمثِْلِه وبِفيِه لَا ي لُهأَهتا كَانَ مم ِليفَالْأَه كَِنيس طَنوٍة وإقَام طَنوو ِليأَه طَنِفيِه و 

خمسةَ عشر يوما فَصاِعدا يبطُلُ ِبالْأَهِلي وِبِمثِْلِه ِبِإنشاِء سفٍَر ثَلَاثَةَ أَياٍم ووطَن السكْنى ما نوى أَنْ يِقيم ِفيِه أَقَلَّ ِمن خمسةَ 
طُلُ ِبالْكُلِّ ، وبطَاِن يالْأَو فعأَض وها وموي رشكُونُ عا لَا يمهداِن أَحتايِه ِفيِه ِرولَيفٍَر عس مقَدِة تطَِن الِْإقَامِط ورش لْ ِمنه
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ِلِه ثَلَاثَةُ أَيأَه نيبو هنيب كُني لَمو فَرس همقَدتي ِإنْ لَما وطَنكُونُ والثَّاِني ياٍم وفَِر ثَلَاثَِة أَيس دعب هِة أَنطَِن الِْإقَامكِْم وح ِمناٍم و
 هوند هى ؛ ِلأَنكْنطَِن السِبو قَضتنلَا يو هِضد هفَِر ؛ ِلأَناِء السشِبِإنو ِمثْلُه هِة ؛ ِلأَنطَِن الِْإقَامِبوو قَهفَو ه؛ ِلأَن ِليِبالْأَه قَضتني

بذَا زانُ هيا بلِّي ِفيهصي هٍد فَِإنيبِبز رنَ فَمدا إلَى عهِمن افَرس ا ثُمهإلَي لَهقَلَ أَهنا ، وهطَنوتِم فَاسجهإلَى الْم جرخ ِديي
 قَد استحدثَ ِبالْمهجِم أَهلًا وأَهلُه الْأَولُونَ باقُونَ ِبزبيٍد ركْعتيِن ؛ ِلأَنَّ وطَنه الْأَولَ قَد بطَلَ ِباسِتحداِث هذَا الثَّاِني فَِإنْ كَانَ

 مكَّةَ فَسافَر ِمن الْمهجِم إلَى عدنَ فَمر ِبزبيٍد صلَّى ِبها أَربعا ؛ ِلأَنَّ ِكلَاهما وطَن لَه فَِإنْ كَانَ وطَنه ابِتداًء ِبزبيٍد فَخرج إلَى
فَنوى الْمقَام ِبالْمهجِم خمسةَ عشر يوما فَصاِعدا فَِإنه يِتم ما دام ِبها فَِإذَا خرج ِمنها إلَى مكَّةَ ثُم عاد إلَى الْمهجِم صلَّى 

   ِبها ركْعتيِن حتى

 ِبِإنشاِء السفَِر إلَى مكَّةَ فَسقَطَ حكْمه وكَذَا إذَا خرج ِمن الْمهجِم إلَى حرض فَنوى الْمقَام يأِْتي إلَى زبيٍد ؛ ِلأَنه قَد بطَلَ
 إقَامةُ ِمثِْلِه فَِإنْ كَانَ خرج ِبها خمسةَ عشر يوما فَصاِعدا ثُم رجع إلَى زبيٍد صلَّى ِبالْمهجِم ركْعتيِن ؛ ِلأَنه قَد بطَلَ ِبوطٍَن

 هِمن دوجي لَم هطُلْ ؛ ِلأَنبي ا لَمِبه هطَنا ؛ ِلأَنَّ وعبا أَرلَّى ِبهِم صجهإلَى الْم عجر ٍر ثُموا إلَى مِتِه ِبهإقَام دعِم بجهالْم ِمن
هكَأَن ارِحيٍح فَصفٍَر صاُء سشلَّى إنصإلَى الْم جرخ .   

  

  لُهلَاةَ : قَوالص ِتمي ا لَمموي رشةَ عسمى خِمنكَّةَ وِبم ِقيمأَنْ ي اِفرسى الْموِإذَا نو   

ا إذَا نوى أَنْ يِقيم ِباللَّيِل ِفي أَحِدِهما فَِإنه يِصري ِلأَنَّ اعِتبار النيِة ِفي موِضعيِن يقْتِضي اعِتبارها ِفي مواِضع وهو ممتِنع إلَّ
 ا ِضدهاِحٍد ؛ ِلأَنِضٍع ووِفي م تا كَانِة مةَ الِْإقَامِلأَنَّ ِنيِبيِتِه ؛ وِضِع موإلَى م افضاِن تسةَ الِْإنوِلِه ِفيِه ؛ ِلأَنَّ إقَامخا ِبدِقيمم

   .ِر ، واِلانِتقَالُ ِمن موِضٍع إلَى موِضٍع يكُونُ ضربا ِفي الْأَرِض ولَا يكُونُ إقَامةً السفَ

  

  لُهِفي ا: قَو هتفَات نمِن ويتكْعِر رضا ِفي الْحاهفَِر قَضلَاةٌ ِفي السص هتفَات نملحضر في حال اإلقامة قضاها في و

   السفر أربعا 

 افَرس ثُم رلَّى الظُّهص نكَم اِفرسم وهِر وضكُونُ ِفي الْحي قَد هِة ؛ ِلأَنالَِة الِْإقَامِلِه ِفي حِبقَو دقُياِء وِب الْأَدساَء ِبحِلأَنَّ الْقَض
لَّى الْعفَص اِفرسم وهِر وصالْع قْتلَ وخد قِْت ثُمِفي الْو هأَن لَه نيبت ثُم سمالش تبغَر طَِنِه ثُمإلَى و عجر ِن ثُميتكْعر رص

   .صلَّاهما علَى غَيِر وضوٍء فَِإنه يقِْضي الظُّهر ركْعتيِن والْعصر أَربعا 

  

  لُها ِفي : قَوفَِرِهمِفي س ِطيعالْماِصي والْعاٌء ووِة سصخالر   

 قأَب ٍم أَورحِر مغَي أَةُ ِمنرالْم تجح ِي أَوغالْب ِة قَطِْع الطَِّريِق أَوِبِني افَرس نةَ كَمصخالر ِفيدِة لَا يِصيعالْم فَرس اِفِعيقَالَ الشو
صخلَاِء ِبرؤه صخرتا يندِعنو دباِل الْعِتكْماسافُوا واِحلَِة إذَا خلَى الرِة عوبكْتلَاِة الْماِز الصوجالِْفطِْر وِر والْقَص اِفِر ِمنسِة الْم



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                153

علَّق رخصةَ }  أَياٍم أُخر فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ ِمن{ مدِة الْمسِح ِلِإطْلَاِق النصوِص وهو قَوله تعالَى 
، وقَولُه علَيِه } فَرض الْمساِفِر ركْعتاِن ِمن غَيِر فَصٍل { الِْإفْطَاِر ِبنفِْس السفَِر وكَذَا قَولُه علَيِه السلَام ِفي قَصِر الصلَاِة 

 لَاملَةً { السلَيا وموي ِقيمالْم حسما ياِليهلَياٍم وثَلَاثَةَ أَي اِفرسالْمو { هلَِبسا وفخ بغَص نكَذَا مٍد ، وِر قَيغَي ذَا ِمنكُلُّ ه
فَتاوى لَا قَصر ِفيها ترخص ِبالْمسِح ، وكَذَا تجوز الصلَاةُ ِفي الْأَرِض الْمغصوبِة ولَم يذْكُر الشيخ حكْم السنِن قَالَ ِفي الْ

 رضلُ ِلئَلَّا يأَفْض كرةً فَالتاِئرس تِإنْ كَانلُ ولُ أَفْضاِزلَةً فَالِْفعالْقَاِفلَةُ ن تإنْ كَان ابوا ، فَالْجكُهرت ا أَولُهلُ ِفعلْ الْأَفْضهو
   .ِبنفِْسِه وِبرفْقَِتِه 

  

 لَاِة الْجص ابِة بعم   

مناسبتها ِللسفَِر ِمن حيثُ إنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما منصف ِللصلَاِة ِبواِسطٍَة فَالسفَر ِبواِسطَِة السفَِر وهذَا ِبواِسطَِة الْخطْبِة إلَّا أَنَّ 
ذَا ِفي الظُّههِع وباِت الْأَراِملٌ ِفي كُلِّ ذَولَ شةٌ الْأَوفَِريض ِهياِع وِتماِلاج قَّةٌ ِمنتشةُ معمالْجو امالْع دعب اصالْخةً واصِر خ

 اللَّه هِحما قَالَ رهاِحدج كْفُريا وكُهرت عسةٌ لَا يكَمحم  

    تصح الجمعة إال في مصر جامع لَا 

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو }ماِمٍع لَا جٍر جى إلَّا ِفي ِمصحلَا أَضو ِريقشلَا تةَ وع {.  

  

  لُهِر : قَولَّى الِْمصصِفي م أَو   

حد الصوِت ِلأَنَّ لَه حكْم الِْمصِر ولَيس الْحكْم مقْصورا علَى الْمصلَّى بلْ تجوز ِفي جِميِع أَفِْنيِة الِْمصِر وقَدروه ِبمنتهى 
والْآذَاِن ثُم شراِئطُ لُزوِم الْجمعِة اثْنا عشر سبعةٌ ِفي نفِْس الْمصلِّي وِهي الْحريةُ والذُّكُورةُ والْبلُوغُ والِْإقَامةُ والصحةُ 

يِر الْمصلِّي الِْمصر والسلْطَانُ والْجماعةُ والْخطْبةُ والْوقْت واختلَفُوا ِفي ِصفَِة وسلَامةُ الرجلَيِن وسلَامةُ الْعينيِن وخمسةٌ ِفي غَ
ِث ، وقَالَ الِْمصِر قَالَ بعضهم هو كُلُّ بلٍَد ِفيها أَسواق وواٍل ينِصف الْمظْلُوم ِمن الظَّاِلِم وعاِلم يرجع إلَيِه ِفي الْحواِد

بعضهم هو أَنْ يوجد ِفيِه حواِئج الديِن وعامةُ حواِئِج الدنيا فَحواِئج الديِن الْقَاِضي والْمفِْتي وحواِئج الدنيا أَنْ يِعيش ِفيها 
  .كُلُّ صاِنٍع ِبِصناعِتِه ِمن السنِة إلَى السنِة ، 

لِْهدايِة هو كُلُّ موِضٍع لَه أَِمري وقَاٍض ينفِّذُ الْأَحكَام ويِقيم الْحدود وعن أَِبي يوسف إذَا اجتمعوا ِفي أَكْبِر مساِجِدِهم وِفي ا
عمِر ِللْجولُ الِْمصخِه دلَيع ِجبِر لَا يالِْمص اِرجكَانَ خ نمو مهعسي ا لَماِفرسم جرخ لَو هى أَنرِر أَلَا تالِْمص ناِلِه عِفصِة ِلان

  .وبلَغَ ذَِلك الْمكَانَ قَصر ِلانِقطَاِع حكِْم الِْمصِر 

اِفِعيقَالَ الشو   
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الْج موي رلَ الِْمصخإذَا د ِويالْقَراَء ، ودالن ِمعِه إذَا سلَيع ِجبى يوِإنْ نةُ وعمالْج هتلَِزم ذَِلك هموكُثَ يمى أَنْ يوِة إنْ نعم
أَنْ يخرج قَبلَ دخوِل الْوقِْت أَو بعده فَلَا جمعةَ علَيِه كَذَا ِفي الْوِجيِز ولَا بأْس أَنْ يجمع الناس ِفي الِْمصِر ِفي موِضعيِن ولَا 

ي كُني ِإنْ لَمو ِظيمع رهِن نياِمعالْج نيكُونَ بِن إلَّا أَنْ ييِضعوِفي م وزجلَا ت فوسأَِبي ي نعو ذَِلك ِمن ِفي أَكْثَر وزج
ردلَا يا وعا ملَّوِإنْ صِر وةُ الظُّهادإع ِرينلَى الْآخعو قبس نةُ ِلمعمٍد فَالْجمحم دِعنا ، وِميعج مهلَاتص وزجلَا ت قبس نى م

تجوز ِفي موِضعيِن وثَلَاثٍَة وعن أَِبي حِنيفَةَ لَا تجوز إلَّا ِفي موِضٍع واِحٍد ولَا يكْره الْخروج إلَى السفَِر يوم الْجمعِة قَبلَ 
هدعباِل ووالز سمالش الَتإذَا ز هكْري اِلكقَالَ مو ، .  

  

  لُهى : قَوِفي الْقُر وزجلَا تو   

أِْكيداَء التج قَدو أِْكيدذَا تِقيلَ ه ها ذَكَرةُ إلَى ماجا الْحاِمٍع فَمٍر جإلَّا ِفي ِمص وزجِلِه لَا تذَا ِبقَوه ِرفع ِفي فَِإنْ قُلْت قَد 
وأَِقيموا { وقَد عِلم هذَا ِبقَوِلِه } ولَا تخِسروا الِْميزانَ { ثُم قَالَ } وأَِقيموا الْوزنَ ِبالِْقسِط : { الْقُرآِن قَالَ اللَّه تعالَى 

   .} الْوزنَ ِبالِْقسِط 

  

  لُهلْطَاٍن : قَوا إلَّا ِبالسهتإقَام وزجلَا تو   

ِلأَنها تقَام ِبجمٍع عِظيٍم وقَد تقَع الْمنازعةُ ِفي التقَدِم والتقِْدِمي وغَيِر ذَِلك أَي ِفي التقَدِم بين الِْإماميِن والتقِْدِمي بين الْجماعِة 
لَّى ِفيِه وصِضِع الَِّذي يوِفي الْم أَي ِر ذَِلكغَيو ضعب ِبقسي قَد هِلأَنِطيِب ؛ وِب الْخصِفي نآِخِرِه وقِْت وِل الْواِء ِفي أَوالْأَد

 الِْفتنِة الناِس إلَى الْجاِمِع فَيِقيمونها ِلغرٍض لَهم وتفُوت علَى غَيِرِهم فَجِعلَ أَمرها إلَى السلْطَاِن ؛ ِلأَنه أَقْرب إلَى تسِكِني
 مهنيِة بِويسالتو.  

  

  لُهلْطَانُ : قَوالس هرأَم نم أَو   

   .يعِني الْأَِمِري أَو الْقَاِضي 

  

  لُهاِئِط: قَورش ِمنها الوقت وتصح في وقت الظهر وال تصح بعده و   

ظُّهر ولَا يبِني الظُّهر علَى الْجمعِة ؛ ِلأَنهما مختِلفَاِن وِعند ماِلٍك يبِني لَنا أَنهما حتى لَو خرج الْوقْت وهو ِفيها استقْبلَ ال
   .لْفَجِر والظُّهِر صلَاتاِن يجهر ِفي إحداهما ِبالِْقراَءِة ولَا يجهر ِفي الْأُخرى فَلَا يجوز ِبناُء إحداهما علَى الْأُخرى كَا
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  لُهلَاِة : قَولَ الصةُ قَبطْبا الْخاِئِطهرش ِمنو   

تجوز ثُم ِللْخطْبِة شرطَاِن أَحدهما أَنْ تكُونَ بعد الزواِل والثَّاِني ِبحضرِة الرجاِل ، ولَو خطَب بعد الصلَاِة أَو قَبلَ الزواِل لَا 
  .الْجمعةُ 

  

  لُهٍة : قَودا ِبقَعمهنيفِْصلُ بِن ييتطْبخ طُبخي   

اَءةُ الْقُرِقرةٌ طَِويلَةٌ وآي أَو ارآِن ثَلَاثٌ ِقصالْقُر ا ِمنأُ ِفيهقْرا يم ارِمقْدِل وفَصاِل الْمِطو ٍة ِمنورس ارا ِمقْدمهارِمقْدآِن ِفي و
  .الْخطْبِة سنةٌ ِعندنا ، 

وقَالَ الشاِفِعي واِجبةٌ وِمقْدار الْجلُوِس بينهما ِعند الطَّحاِوي ِمقْدار ما يجِلس ِفي موِضِع جلُوِسِه ِمن الِْمنبِر ، وِفي ظَاِهِر 
 الْفَتاوى قَالَ ِفي النهايِة وهِذِه الْقَعدةُ ِعندنا ِلِلاسِتراحِة ولَيست ِبشرٍط وِعند الشاِفِعي الروايِة ِمقْدار ثَلَاِث آياٍت كَذَا ِفي

نْ يحمد اللَّه ويثِْني علَيِه ويصلِّي شرطٌ حتى لَا يكْتفَى ِعنده ِبالْخطْبِة الْواِحدِة وِإنْ طَالَت قَالَ الْخجنِدي السنةُ ِفي الْخطْبِة أَ
علَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ويِعظَ الناس ويقْرأَ الْقُرآنَ ويدعو ِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ويكُونَ الْجهر ِفي الْخطْبِة الثَّاِنيِة 

  .دونَ الْأُولَى 

  

  لُهٍة : قَوارلَى طَها عقَاِئم طُبخيو   

{ ِلأَنَّ الِْقيام ِفيها متوارثٌ ، ورِوي أَنَّ ابن مسعوٍد رِضي اللَّه عنه سِئلَ عن ذَِلك فَقَالَ ِللساِئِل أَلَست تتلُو قَوله تعالَى 

  } وتركُوك قَاِئما 

  لُهِنيفَةَ فَِإنْ: قَوأَِبي ح دِعن ازالَى جعلَى ِذكِْر اللَِّه تع رصاقْت    

ولَم يفَصلْ وهذَا إذَا كَانَ علَى قَصِد الْخطْبِة أَما إذَا عطَس فَحِمد اللَّه أَو سبح أَو } فَاسعوا إلَى ِذكِْر اللَِّه { ِلقَوِلِه تعالَى 
عتلَّلَ ما هاعمِة إجطْبالْخ نع وبنلَا ي هٍء فَِإنيش ا ِمنبج.  

  

  لُهلَ: قَو دمحمو فوسو يقَالَ أَبا بد من ذكر طويل يسمى خطبة و   

   وأَدناه ِمن قَوِلِه التِحيات ِللَِّه إلَى قَوِلِه

  .ي الْواِجبةُ والتسِبيح لَا يسمى خطْبةً عبده ورسولُه ؛ ِلأَنَّ الْخطْبةَ ِه
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  لُهقَو :ع ا أَوقَاِعد طَبِإنْ خلى غير طهارة جاز و   

ِعنلَاِة والص نيبا ومهنيِل بالْفَص ا ِفيِه ِمنِلم هكْري هظُ إلَّا أَنعالْوو الذِّكْر وهوِد وقْصوِل الْمصِلح وزجلَا ت فوسأَِبي ي د
الْخطْبةُ ِبدوِن الطَّهارِة ؛ ِلأَنها ِبمنِزلَِة الصلَاِة حتى لَا تجوز قَبلَ الْوقِْت قُلْنا لَيست كَالصلَاِة ؛ ِلأَنها تؤدى مستدِبر الِْقبلَِة ولَا 

خ كَذَا لَوو ا الْكَلَامهفِْسدا ي؛ ِلأَنَّ لَه وزجلَا ي مهضعِقلُ قَالَ بعي ِبيص طَبخ لَووِد وقْصوِل الْمصِلح أَهزا أَجطَِجعضم طَب
ن الْخطْبِة سبقَه الْحدثُ شبها ِبالصلَاِة ، وقَالَ بعضهم يجوز ؛ ِلأَنها ِذكْر ولَيست ِبصلَاٍة ولَو أَنَّ الْخِطيب لَو فَرغَ ِم

 لَوةَ وطْبالْخ ِعدي ا لَمم ِبِهم لِّيصأَنْ ي زجي اَء لَمجِتِه ويى ِفي بدغت لَوو ، ازج لَّى ِبِهماَء فَصجأَ وضوتِتِه ويإلَى ب بفَذَه
اِة فَقَدم رجلًا ِممن شِهد الْخطْبةَ أَو لَم يشهدها جاز ، ولَو أَنَّ الْخِطيب سبقَه الْحدثُ سبقَه الْحدثُ بعد الشروِع ِفي الصلَ

اِف الْأَوِل والْفَرق أَنَّ ِفي قَبلَ الشروِع ِفي الصلَاِة فَأَمر رجلًا يصلِّي ِبِهم إنْ كَانَ الْمأْمور شِهد الْخطْبةَ جاز وِإلَّا فَلَا ِبِخلَ
   .الْأَوِل قَد انعقَدت الصلَاةُ فَلَا يحتاج إلَى الْخطْبِة ِفي حاِل بقَاِئها وهنا لَم تنعِقد فَصار كَالِْإماِم نفِْسِه يصلِّي ِبغيِر خطْبٍة 

  

  لُها: قَوما الْجاِئِطهرش ِمنةُ وع   

 هتفَاِئداِم ووطُ الدرش فَرز دِعنِة وكْعِبالر ذَِلككَِّد وؤِعقَاِد الْمطُ اِلانرِنيفَةَ شأَِبي ح دِعنا ومهدِأ ِعندتبِعقَاِد الْمطُ اِلانرش ِهيو
 ِبالسجدِة فَِعندهما يِتمها جمعةً وِعند أَِبي حِنيفَةَ يستقِْبلُ الظُّهر ، ولَو نفَروا ِفيما إذَا نفَروا عنه بعد الشروِع قَبلَ التقِْييِد

رغَ ِمن الثَّناِء وأَخذَ ِفي الِْقراَءِة عنه بعد السجوِد أَتمها جمعةً ِخلَافًا ِلزفَر ، ولَو كَبر الِْإمام وتغافَلَ الْقَوم ولَم يكَبروا حتى فَ
  .ِمقْدار آيٍة قَِصريٍة ثُم كَبروا فَسدت الْجمعةُ ِللِْإماِم والْقَوِم جِميعا ، أَما لَو كَبروا قَبلَ أَنْ يأْخذَ ِفي الِْقراَءِة تجوز الْجمعةُ 

إنْ كَب فوسو يقَالَ أَبِإلَّا فَلَا وةُ وعمالْج تحةً طَِويلَةً صآي اٍر أَواٍت ِقصأَ ثَلَاثَ آيقْرلَ أَنْ يوا قَبر.  

الن هنع فَرنو طَبخ لَوِإلَّا فَلَا ، وةُ وعمالْج تحكُوِع صالر ِمن هأْسر فَعرلَ أَنْ يوا قَبعرإنْ ش دمحقَالَ مو هعم قبي لَمو اس
 هعم ِقيِإنْ باٍل وا ِبحةً ِفيهوا أَِئمكُونأَنْ ي وزجلَا ي ا أَيِلهأَه وا ِمنسلَي مهةَ ؛ ِلأَنعمالْج لِّ ِبِهمصي انُ لَميبالص اُء أَوسإلَّا الن

ِبِهم الْجمعةَ ، ولَو فَرغَ ِمن الْخطْبِة فَذَهبوا كُلُّهم وجاَء آخرونَ لَم يشهدوا الْخطْبةَ عِبيد أَو مساِفرونَ أَو مرضى صلَّى 
 أَهزةَ أَجعمالْج لَّى ِبِهمفَص.  

  

  لُهاِم : قَوى الِْإمٍد ثَلَاثَةٌ ِسومحمِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن مأَقَلُّهو   

الشةُ وعمالْج ِصحاِن لَا تيبالصاِء وسا كَالنونَ لَهلُحصوا لَا يا إذَا كَانِة أَمامِللِْإم اِلِحنيوا صكُونأَنْ ي طُ ِفيِهمر.  
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  لُهاِم : قَوى الِْإماِن ِسواثْن فوسو يقَالَ أَبو   

ِة حاعمالْج كْمى حثَنالَى ِلأَنَّ ِللْمعله تا قَوملَها وِهملَيع مقَدت امى إنَّ الِْإما إلَى { توعِة فَاسعمِم الْجوي لَاِة ِمنِللص وِديإذَا ن
   فَهذَا} ِذكِْر اللَِّه 

   .ِخطَاب جمٍع وأَقَلُّ الْجمِع ثَلَاثَةٌ يقْتِضي مناِديا وهو الْمؤذِّنُ وذَاِكرا وهو الِْإمام ، وقَولُه فَاسعوا 

  

  لُها: قَوالِْإم رهجيم بالقراءة في الركعتين و   

  .ِلأَنَّ النِبي علَيِه السلَام جهر ِفيِهما 

  

  لُها : قَوِنهيٍة ِبعوراَءةُ سا ِقرِفيِهم سلَيو   

بحتسي اِفِعيقَالَ الشو اِفِقنينةَ الْمورِة سِفي الثَّاِنيِة وعمةَ الْجورأَ ِفي الْأُولَى سقْرأَنْ ي .   

  

  لُهاِفٍر : قَوسلَى مةُ ععمالْج ِجبلَا تو   

  .ِرِه فَسقَطَت عنه كَالصوِم ِلأَنه تلْحقُه الْمشقَّةُ ِبأَداِئها ؛ ِلأَنه ينقَِطع ِبانِتظَاِر الِْإماِم عن سفَ

  

  لُهقَو :لَا امرأة و   

  .ِلأَنها منِهيةٌ عن الْخروِج ومشغولَةٌ ِبِخدمِة الزوِج 

  

  لُهِريٍض : قَولَا مو   

ِريضالْم ِقيإنْ ب هأَن حفَالْأَص ضرما الْمأَمو ذَِلك نِزِه عجِه ِلعلَيع ِجبت وِجِه لَمرا ِبخاِئعض .  

  

 وال عبد : له قَو   

 معن مهضعِب قَالَ بكَاتلَى الْمع ِجبلْ تهو ريخي مهضعقَالَ بِه ولَيع تبجو لَاهوم فَِإذَا أَِذنَ لَه لَاهوِة ممولٌ ِبِخدغشم هِلأَن
ضعقَالَ بِه كَذَا ِفي ولَيع ِجبأْذُونُ فَلَا تا الْمأَمِب ، وكَاتِتِه كَالْماياِل ِسعِض ِفي حعالْب قتعكَذَا مو وبجالْو حالْأَصلَا و مه
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  .الْفَتاوى 

  

  لُهى : قَوملَى أَعلَا عو   

دِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنقَاِئد دجو لَوِنيفَةَ وِلأَِبي حِدي وتها لَا يمِإنِي وشلَى الْمع قَاِدر هِه ؛ ِلأَنلَيع تبجا وقَاِئد دجا إذَا ومه
ِإذِْن الْمستأِْجِر وقَالَ أَبو عِلي الدقَّاق أَنه يشق علَيِه السعي فَأَشبه الزِمن ، وكَذَا الْأَِجري لَا يذْهب إلَى الْجمعِة والْجماعِة إلَّا ِب

لَيس لَه منعه لَِكن يسقُطُ ِمن الْأُجرِة ِبِقسِطِه ، وكَذَا لَا يِجب علَى الْمختِفي ِمن الْأَِمِري الظَّاِلِم وتسقُطُ أَيضا ِبعذِْر الْمطَِر 
  .والْوحِل 

  

  لُهاِس أَفَ: قَوالن عا ملَّوصوا ورضجزأهم عن فرض الوقت ِإنْ ح   

 اماِفِر إذَا صسوا كَالْمارفَص لُوهمحت مهِلأَن.   

  

  لُهِة : قَوعموا ِفي الْجمؤِريِض أَنْ يالْمِد وبالْعاِفِر وسِللْم وزجيو   

.  

نه لَا فَرض علَيِهم فَأَشبهوا الصِبي والْمرأَةَ ولَنا أَنَّ الِْخطَاب يتناولُهم إلَّا أَنهم عِذروا دفْعا ِللْحرِج وقَالَ زفَر لَا يجوز ؛ ِلأَ
ِلأَنَّ الِْإسقَاطَ عنهم ِلدفِْع الْحرِج والْقَولُ ِبعدِم فَلَو لَم يسقُطْ عنهم فَرض الْوقِْت ِبأَداِئِهم الْجمعةَ كَانَ ِفيِه فَساد الْوضِع ؛ 

الْجواِز يؤدي إلَى الْحرِج وأَما الصِبي فَلَا يقَع ِفعلُه فَيكُونُ ِفيِه ِبناُء الْفَرِض علَى النفِْل فَِلذَِلك لَا يجوز ، وأَما الْمرأَةُ فَلَا 
لُحصِقيِم ، تالْم ركَالْح نيمتؤِد الْمدِفي ع ِبِهم دتاُع اِمِهمِة ِبائِْتمعمالْج ِعقَادان تِإذَا ثَباِل وجِة الرامِلِإم .  

   .وقَالَ الشاِفِعي يجوز أَنْ يكُونوا أَِئمةً ولَا يعتد ِبِهم ِفي الْعدِد 

  

  لُهقَو :رلَّى الظُّهص نفي منزله يوم الجمعة قبل صالة اإلمام وال عذر به كره له ذلك وجازت صالته م    

.  

لًا وةُ أَصالْفَِريض ةَ ِهيعمِلِه أَنَّ الْجأَص ِة ؛ ِلأَنَّ ِمنعمالْج اِم ِمناِغ الِْإمفَر دعإلَّا ب رِزيِه الظُّهجلَا ي فَرقَالَ زلَا وِل ودكَالْب رالظُّه
يصار إلَى الْبدِل مع الْقُدرِة علَى الْأَصِل ولَنا أَنَّ أَصلَ الْفَرِض هو الظُّهر ِفي حق الْكَافَِّة وهذَا هو الظَّاِهر ِمن الدِليِل قَالَ 

 لَامِه السلَيو{ عزت ِر ِحنيقِْت الظُّهلُ وأَو سماِء } لُ الشقَاِطِه ِبأَدِبِإس ورأْمم هِرِه إلَّا أَنغَيِم ووذَا الْيه نيفِْصلْ بي لَمو
ِفها علَى شراِئطَ لَا يِتم ِبِه الْجمعِة ؛ وِلأَنَّ مبنى التكِْليِف علَى التمكُِّن وهو متمكِّن ِمن أَداِء الظُّهِر ِبنفِْسِه دونَ الْجمعِة ِلتوقُّ
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 وِض هلَ الْفَرا أَنَّ أَصندِعن تِة فَِإذَا ثَبعمونَ الْجد رى الظُّهقَض قْتالْو إذَا فَات هِلأَنكِْليِف ؛ ووِن التكُِّن ِبدملَى التعو هدحو
قِْتِه أَجِفي و اهأَد قَدو رِة الظُّهعمقَاِطِه ِبالْجِبِإس أُِمر قَدو رالظُّه فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دقِْت ِعنالْو ضأَنَّ فَر اِصلُهحو أَهز.  

 الظُّهِر أَو الْجمعِة يعِني أَنَّ أَصلَ وقَالَ محمد لَا أَدِري ما أَصلُ فَرِض الْوقِْت ِفي هذَا الْيوِم ولَِكن يسقُطُ عنه الْفَرض ِبأَداِء
 وقِْت هالْو ضا ؛ ِلأَنَّ فَرندِعن وزجقِْت لَا يِض الْوِة فَرِة ِبِنيعمِللْج مرِتِه إذَا أَحفَاِئدِلِه وِبِفع نيعتيِنِه ويا لَا ِبعمهدِض أَحالْفَر

  .دى الْجمعةُ ِبِنيِة الظُّهِر وِعند زفَر يجوز ؛ ِلأَنَّ فَرض الْوقِْت الْجمعةُ ِعنده وقَد نواها الظُّهر ولَا تتأَ

ا بعد فَراِغ الِْإماِم ِمن صلَاِة الْجمعِة كَذَا وقَولُه قَبلَ صلَاِة الِْإماِم قُيد ِبذَِلك احِترازا عن قَوِل زفَر فَِإنَّ ِعنده لَا يجِزئُه الظُّهر إلَّ
ِمن ذْركَانَ ِبِه ع ِبِه فَلَو ذْرلَا عو لُهقَوِة ، وايهِفي الن   

 وانقَلَب ظُهره نفْلًا ؛ ِلأَنه إذَا شِهدها فَهو الْأَعذَاِر الَِّتي ذَكَرناها فَصلَّى الظُّهر ثُم شِهد الْجمعةَ كَانت الْجمعةُ فَرضه ِعندنا
  .والصِحيح سواٌء 

دته إذَا وقَالَ زفَر فَرضه الظُّهر ولَم ينفَِسخ ؛ ِلأَنَّ الْجمعةَ غَير واِجبٍة علَيِه فَوقَعت الظُّهر موِقع الْفَرِض ِمن غَيِر مراعاٍة وفَاِئ
صلَّى الْمعذُور أَو الْعبد الظُّهر ِفي منِزِلِه ثُم دخلَ ِفي الْجمعِة مع الِْإماِم فَقَبلَ أَنْ يِتم الِْإمام الْجمعةَ خرج وقْت الظُّهِر فَِعندنا 

الْأَو هرِر ؛ ِلأَنَّ ظُهةُ الظُّهادإع هملْزِفي ياِم واِئِر الْأَيقِِّه كَسِفي ح موذَا الْيةُ ؛ ِلأَنَّ هادالِْإع هملْزلَا ي فَرز دِعنفْلًا ون تقَلَبلَ ان
ذَا هذَا لَِكنا نقُولُ الْجمعةُ أَقْوى ِمن ساِئِرها لَو صلَّى الظُّهر ِفي بيِتِه ثُم صلَّاها مع الْجماعِة كَانَ فَرضه ما أَداه ِفي بيِتِه كَ

 لَِة الْقَِويقَابِفي م ِعيفالض رظْهلَا يِر وطُ ِللظُّهرتشا لَا يا مطُ لَهرتشي هِر ؛ ِلأَنالظُّه.  

  

  لُهقَو :عمالْج رضحأَنْ ي ا لَهدظهر عند أبي حنيفة بالسعي ة فتوجه إليها بطلت صالة الفَِإنْ ب   

فَِإنْ صلَّى الْجمعةَ أَجزأَته وِإنْ لَم يصلِّها أَعاد الظُّهر ، والْعبد والْمِريض والْمساِفر وغَيرهم سواٌء ِفي اِلانِتقَاِض ِبالسعِي كَذَا 
  .مام ِفي الصلَاِة أَو قَبلَ أَنْ يصلِّي أَما إذَا سعى إلَيها وقَد صلَّاها الِْإمام لَا يبطُلُ ظُهره ِفي الْمصفَّى وهذَا إذَا سعى إلَيها والِْإ

م يبطُلْ ظُهره ِعند الِْعراِقيني ويبطُلْ ِعند وِفي النهايِة إذَا سعى قَبلَ أَنْ يصلِّيها الِْإمام إلَّا أَنه لَا يرجو إدراكَها ِلبعِد الْمسافَِة لَ
الْبلِْخيني ، وهو الصِحيح ولَو توجه إلَيها قَبلَ أَنْ يصلِّيها الِْإمام ثُم إنَّ الِْإمام لَم يصلِّها ِلعذٍْر أَو ِلغيِر عذٍْر اختلَفُوا ِفي بطْلَاِن 

   هِرِه ، والصِحيح أَنه لَا يبطُلُ كَذَا ِفيظُ

النهايِة ، ولَو كَانَ خروجه وفَراغُ الِْإماِم معا لَم يبطُلْ ظُهره ولَو كَانَ قَد صلَّى ِبجماعٍة وتوجه إلَيها بطَلَت الظُّهر ِفي حقِِّه 
  .ِهم ولَم تبطُلْ ِفي حقِّ
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  لُهاِم : قَوالِْإم علَ مخدى يتطُلُ حبلَا ت دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

ض ظُهره ما لَم ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ الِْإتمام لَيس ِبشرٍط ِلارِتفَاِض الظُّهِر ِعندهما وذَكَر شيخ الِْإسلَاِم أَنَّ علَى قَوِلِهما لَا يرتفَ
لَا يبطُلُ حتى يدخلَ مع الِْإماِم ولَم يقُولَا حتى : يؤد الْجمعةَ كُلَّها وهذَا ِخلَاف ما ِفي الْقُدوِري والِْهدايِة حيثُ قَالَا 

ا سعى يوم الْجمعِة إلَى الِْمصِر يِريد إقَامةَ الْجمعِة وِإقَامةَ حواِئِجِه ومعظَم يكِْملَها مع الِْإماِم قَالَ ِفي الْفَتاوى الرستاِقي إذَ
   . إلَى الْجمعِة مقْصوِدِه إقَامةُ الْجمعِة ينالُ ثَواب السعِي إلَيها وِإنْ كَانَ معظَم قَصِدِه إقَامةَ حواِئِجِه لَا ينالُ ثَواب السعِي

  

  لُهِة : قَوعمالْج موٍة ياعمِفي ج رونَ الظُّهذُورعالْم لِّيصأَنْ ي هكْريو   

 مهرغَي ِدي ِبِهمقْتي قَد هِة ؛ ِلأَنعملَاِل ِبالْجالِْإخ ا ِفيِه ِمنِلم.  

  

  لُهِن : قَوجلُ السكَذَا أَهو   

 التمرتاِشي مِريض صلَّى الظُّهر ِفي منِزِلِه يوم الْجمعِة ِبآذَاٍن وِإقَامٍة قَالَ محمد هو حسن وكَذَا جماعةُ الْمرضى قَالَ
لَاِف الْمسجوِنني ؛ ِلأَنهم إذَا كَانوا ظَلَمةً قَدروا ِبِخلَاِف أَهِل السجِن فَِإنه لَا يباح لَهم ذَِلك ؛ ِلأَنَّ الْمرضى عاِجزونَ ِبِخ

   .علَى إرضاِء الْخصوِم وِإنْ كَانوا مظْلُوِمني أَمكَنهم اِلاسِتغاثَةُ وكَانَ علَيِهم حضور الْجمعِة 

  

  لُهلَّ: قَوِة صعمالْج موي امالِْإم كرأَد نمةَ وعما الْجهلَيى عنبو كرا أَدم هعى م   

 افَتاَء خِإنْ شو رهاَء جاَءِة إنْ شا ِفي الِْقرريخاِئِه كَانَ مإلَى قَض وقبسذَا الْمه فَِإذَا قَام.  

  

   وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة  : قَولُه 

ذَا ِعنهو هأَن ِرينأَختالْم دِعن ارتخالْمِن ويالِْعيدِة وعملَاِة الْجِو ِفي صهِللس دجسي هذَا أَنه ظَاِهرو فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح د
  .لَا يسجد ِفي الْجمعِة والِْعيديِن ِلتوهِم الزيادِة ِمن الْجهاِل 

  

  لُهةَ : قَوعما الْجهلَيى عنِة بِة الثَّاِنيكْعالر أَكْثَر هعم كرإنْ أَد دمحقَالَ مو   

  .يعِني إذَا أَدركَه قَبلَ أَنْ يركَع أَو ِفي الركُوِع 
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  لُها : قَوأَقَلَّه كرِإنْ أَدو   

ر فَعر قَدو كَهرا ِبأَنْ أَداعمةَ إجعمِوي الْجني هإلَّا أَن را الظُّههلَيى عنكُوِع بالر ِمن هأْس.   

  

  لُهقَو : موي امالِْإم جرِإذَا خالجمعة و   

  .م يترك الِْقراَءةَ والذِّكْر إلَّا إذَا قَام إلَى الْخطْبِة يعِني ِمن الْمقْصورِة يظْهر علَيِهم فَِإنْ لَم يكُن هناك مقْصورةٌ يخرج ِمنها لَ

  

  لُهى ي: قَوتح الْكَلَاملَاةَ والص اسالن كرفرغ من خطبته ت   

 طُبخلَ أَنْ يِبالْكَلَاِم قَب أْسقَالَا لَا بِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهاَءةُ وكَذَا الِْقرةَ واهاِم ؛ ِلأَنَّ الْكَررِللِْإح ركَبلَ أَنْ يلَ قَبزِإذَا نو
 ا قَدضأَي ِنيفَةَ أَنَّ الْكَلَامِلأَِبي حو دتمت ا قَدهلَاِة ؛ ِلأَنِن ِبِخلَاِف الصالَيِن الْحذَيِفي ه اعِتملَا اساِع وِتمِض اِلاسلَاِل ِبفَرِللِْإخ

ملَاِم يالس در اِطِس أَوالْع ِميتشت أَو ِبيحسالت اِس أَوالن اٌء كَانَ كَلَاموالْكَلَاِم س طْلَقم ادرالْملَاةَ والص هبا فَأَشعطَب دت.  

إذَا قُلْت ِلصاِحِبك { يكْره ِبالِْإجماِع ِلقَوِلِه علَيِه الصلَاةُ والسلَام وِفي الْعيوِن الْمراد ِبِه إجابةُ الْمؤذِِّن أَما غَيره ِمن الْكَلَاِم 
مام ورِوي عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما أَنه سِمع رجلًا يقُولُ ِلصاِحِبِه والِْإ} والِْإمام يخطُب أَنِصت فَقَد لَغوت 

يخطُب متى تخرج الْقَاِفلَةُ فَقَالَ لَه صاِحبه أَنِصت فَلَما فَرغَ قَالَ ِللَِّذي قَالَ أَنِصت أَما أَنت فَلَا صلَاةَ لَك وأَما صاِحبك 
ق ِبأُموِر الدنيا فَمكْروه إجماعا وهذَا كُلُّه قَبلَ الْخطْبِة وبعدها فَِحمار ، وِقيلَ الِْخلَاف ِفي كَلَاٍم يتعلَّق ِبالْآِخرِة أَما الْمتعلِّ

عطَولَاِة التالص ِمن ادرالْمو اعِتماِلاس عنمي هلًا ؛ ِلأَنالذِّكِْر أَصاَءِة والِْقرالْكَلَاِم و ٌء ِمنيش وزجا فَلَا يا ِفيهِة أَماُء الْفَائِتا قَضأَم 
فَيجوز وقْت الْخطْبِة ِمن غَيِر كَراهٍة ولَا يأْكُلُ ولَا يشرب والِْإمام يخطُب وكَذَا إذَا ذَكَر الْخِطيب النِبي علَيِه الصلَاةُ 

فُِسِهمِه ِفي أَنلَيا علَّوصوا وعمتاس لَامالسا ؛وِطقُوا ِبهني لَمو    

ِلأَنها تدرك ِفي غَيِر هذَا الْحاِل ، والسماع يفُوت فَِإنْ رأَى رجلًا ِعند ِبئٍْر فَخاف وقُوعه ِفيها أَو رأَى عقْربا تِدب علَى 
ِلح ِجبي ؛ ِلأَنَّ ذَِلك هذِّرحأَنْ ي لَه ازاٍن جسِة إنحامسلَى الْمع اهنبمالَى وعاللَِّه ت قِلح اتصالِْإنِه وإلَي اجتحم وهو ِميآد ق

را ، وِقيلَ ينظُر ِفي الِْفقِْه ؛ ِلأَنَّ اللَّه غَِني عنه ولَو كَانَ الْمصلِّي بِعيدا لَا يسمع الْخطْبةَ فَقَد ِقيلَ الْأَفْضلُ لَه ِقراَءةُ الْقُرآِن ِس
وِقيلَ الْأَفْضلُ الِْإنصات وهو اخِتيار محمِد بِن سلَمةَ ثُم ِعند أَِبي حِنيفَةَ خروج الِْإماِم يقْطَع الصلَاةَ والْكَلَام وِعندهما 

ع الْكَلَام وفَاِئدته ِفيما إذَا نزلَ عن الْخطْبِة يجوز الْكَلَام ِعندهما ِلعدِم الْكَلَاِم وِعنده لَا خروجه يقْطَع الصلَاةَ وكَلَامه يقْطَ
كَلَام وهذَا يدلُّ علَى أَنه لَا يسلِّم يجوز ِلوجوِد الْخروِج وِإذَا صِعد الِْإمام الِْمنبر هلْ يسلِّم قَالَ أَبو حِنيفَةَ خروجه يقْطَع الْ

   .ويروى أَنه لَا بأْس ِبِه ؛ ِلأَنه استدبرهم ِفي صعوِدِه 
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  لُهقَو :تاَء ورالشو عيالْب اسالن كرلَ تِة الْآذَانَ الْأَوعمالْج موذِّنُ يؤِإذَا أَذَّنَ الْمِة وعموا إلَى الْجهجو   

 هى إنتِي حعالس نع ملُهغشا ياِء مرالشِع ويالْب ِمن ادرالْموِل ولَى الْقَبع مقَدم اباِء ؛ ِلأَنَّ الِْإجيرلَى ِذكِْر الشِع عيالْب ِذكْر مقُد
ره أَيضا ولَا يكْره الْبيع والشراُء ِفي حالَِة السعِي إذَا لَم يشغلْه ، وقَولُه وتوجهوا إلَى الْجمعِة إذَا اشتغلَ ِبعمٍل آخر ِسواه يكْ

م بأَقْرك وإلَي هجوت نِه مجأَو لِْني ِمنعاج مِه اللَّهجوالت دقُولَ ِعنأَنْ ي بحتسيو طَلَباك وعد نم حجأَنك وإلَي بقَرت ن
 موي هاِبِه ؛ ِلأَنِثي نسأَح سلْبيو هدا إنْ كَانَ ِعنِطيب سميِسلَ وتغِة أَنْ يعمإلَى الْج هجوتأَنْ ي ادأَر نِغي ِلمبنيك وك إلَيِمن

  .ذَّى بعضهم ِبرواِئِح بعٍض فَيستحب التنِظيف والتطَيب اجِتماٍع فَربما يتأَ

  

  لُهِت: قَوطْبخ غَ ِمنه أقاموا فَِإذَا فَر   

ا يسلِّم إلَّا ِفي آِخِرِهن وعن أَِبي يوسف أَي الصلَاةَ ؛ ِلأَنه يتوجه علَيِهم ِفعلُ الصلَاِة ويتطَوع بعد الْجمعِة ِبأَربِع ركَعاٍت لَ
بعدها ِبِست يصلِّي أَربعا ثُم ركْعتيِن وِقيلَ ركْعتيِن ثُم أَربعا ويقُولُ ِفي الْأَربِع الَِّتي قَبلَ الْجمعِة أُصلِّي سنةَ الْجمعِة ولَا 

نلِّي سقُولُ أُصِر يالظُّه ضقُولُ فَرلَا يِة وعمالْج ضلِّي فَرِض أُصقُولُ ِفي الْفَرا يا كَمضا أَيهدعالَِّتي ب عبكَذَا الْأَرِر ، وةَ الظُّه
 لَمأَع اَللَّهاِئِض وةٌ ِللْفَراِبعت نن؛ ِلأَنَّ الس.   

  

   باب صلَاِة الِْعيديِن  

باسنى مرطُ ِللْأُخرتشا يا مماهدطُ ِلِإحرتشياَءِة وا ِبالِْقرِفيِهم رهجيِظيٍم وٍع عماِن ِبجيدؤا يمهأَن وهةٌ وِة ظَاِهرعمِللْج هت
ِللْفَرِضيِة وكَثْرِة وقُوِعها ومن لَا تِجب علَيِه الْجمعةُ لَا ِسوى الْخطْبِة وتِجب علَى من تِجب علَيِه الْجمعةُ وقُدمت الْجمعةُ 

لٌ ودا بةَ لَهعمةُ فَِإنَّ الْجعمِه الْجلَيع ِجبلَا تو لَاهوم ِه إذَا أَِذنَ لَهلَيع ِجبا تهفَِإن لُوكملَاةُ الِْعيِد إلَّا الْمِه صلَيع ِجبت وه
 ِجبا لَا تكَم ِه الِْعيدلَيع ِجبا أَنْ لَا يضِغي أَيبنيو لَ لَهدلَا ب هفَِإن الِْعيد كَذَِلك سلَيقِِّه وا ِفي حهقَامم قُومي رالظُّهو رالظُّه

الِْإذِْن فَحالُه بعد الِْإذِْن كَحاِلِه قَبلَه أَلَا ترى أَنه لَو حج ِبِإذِْن الْمولَى لَا علَيِه الْجمعةُ ؛ ِلأَنَّ مناِفعه لَا تِصري مملُوكَةً لَه ِب
ِعباِد وِقيلَ ؛ ِلأَنَّ السرور تسقُطُ عنه حجةُ الِْإسلَاِم ِلهذَا الْمعنى وسمي الِْعيد ِعيدا ؛ ِلأَنَّ ِللَِّه تعالَى ِفيِه عواِئد الِْإحساِن إلَى الْ

يعود ِبعوِدِه وِقيلَ ؛ ِلأَنَّ الناس يعودونَ ِفيِه إلَى الْأَكِْل ِمرارا وترك صلَاِة الِْعيِد ضلَالَةٌ وِبدعةٌ واختلَفُوا ِفيها فَِقيلَ سنةٌ مؤكَّدةٌ 
 وهةٌ واِجبا وهِقيلَ إنالَى ، وعِلِه تِلقَو ِحيحالص } اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبوا ، } ِلتأُِمر لَاةُ ِعيِد الِْفطِْر فَقَدِبِه ص ادرِقيلَ الْم

ا ِفي النهايِة وِفي الْمبسوِط أَنها ِقيلَ يعِني صلَاةَ ِعيِد الْأَضحى كَذَ} فَصلِّ ِلربك وانحر { والْأَمر ِللْوجوِب وقَوله تعالَى 
   .سنةٌ مؤكَّدةٌ 

  قَالَ رِحمه اللَّه تعالَى 
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 تسيحب يوم الفطر أن يطعم اإلنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب و   

متِن وِتسع أُخرى وِهي السواك وِإخراج صدقَِة الِْفطِْر ويلْبس أَحسن قَالَ ِفي الْقُنيِة الْمستحبات اثْنا عشر ثَلَاثٌ ِمنها ِفي الْ
سِر ِفي ملَاةُ الْفَجصلَّى وصةُ إلَى الْمعارسالْم وهو كَارالِْإباِه وِتبةُ اِلانعرس وهو ِكريبالتو متختيِة واحباِبِه الْمِه ِثييِجِد ح

والْخروج إلَى الْمصلَّى ماِشيا والرجوع ِفي طَِريٍق أُخرى ؛ ِلأَنَّ مكَانَ الْقُربِة يشهد ِلصاِحِبها وِفي هذَا تكِْثري الشهوِد 
  .وتكِْثري الثَّواِب 

  

  لُهلَّى : قَوصإلَى الْم هجوتيو   

بحتسا ؛ ِلأَنَّ الْماِشيم هجوتٍة {  أَنْ يازلَا ِجنِفي ِعيٍد و ِكبا رم لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيِفي } الن كَبرأَنْ ي أْسلَا بو
  .الرجوِع ؛ ِلأَنه غَير قَاِصٍد إلَى قُربٍة 

  

  لُهلَّ: قَوصِفي طَِريِق الْم ركَبلَا يِنيفَةَ وأَِبي ح دى ِعن   

واذْكُر ربك ِفي { يعِني جهرا أَما ِسرا فَمستحب وهذَا ِفي ِعيِد الِْفطِْر ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفي الثَّناِء الِْإخفَاُء قَالَ اللَّه تعالَى 
  .} خير الذِّكِْر الْخِفي { يِه الصلَاةُ والسلَام وقَالَ علَ} نفِْسك تضرعا وِخيفَةً ودونَ الْجهِر 

  

  لُها : قَومهدِعن لَّيصِفي طَِريِق الْم ركَبيو   

    .يعِني جهرا ويقْطَع التكِْبري إذَا انتهى إلَى الْمصلَّى ِفي ِروايٍة وِفي ِروايٍة حتى يفْتِتح الصلَاةَ

  

  لُهلَ : قَولَّى قَبصفَلُ ِفي الْمتنلَا يصالة العيد و   

ي والْمعنى أَنه لَيس ِبمسنوٍن لَا أَنه يكْره وأَشار الشيخ إلَى أَنه لَا بأْس ِبِه ِفي الْبيِت ؛ ِلأَنه قُيد ِبالْمصلَّى ويروى أَنَّ عِليا رِض
اللَّه عنه رأَى قَوما يصلُّونَ قَبلَها ِفي الْجبانِة فَقَالَ إنا صلَّينا مع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم هِذِه الصلَاةَ فَلَم يتنفَّلْ قَبلَها فَقَالَ 

 لَا يعذِّبِني علَى الصلَاِة فَقَالَ عِلي رِضي اللَّه عنه وأَنا أَعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى لَا يِثيبك علَى واِحد ِمنهم أَنا أَعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى
رج إلَى الْمصلَّى فَرأَى قَوما يصلُّونَ عِليا رِضي اللَّه عنه خ{ مخالَفَِة الرسوِل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وِفي الْكَرِخي رِوي أَنَّ 

فَقَالَ ما هِذِه الصلَاةُ الَِّتي لَم نكُن نعِرفُها علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَِقيلَ لَه أَفَلَا تنهاهم فَقَالَ إني أَكْره أَنْ 
هنلَا أَكُونَ الَِّذي يا ولَهلِّي قَبصكَانَ لَا ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ا ِمننأَيا رِبم مهِبرخا نلَِكنلَّى وا إذَا صدبى ع
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اِفلَِة قَبلَ أَنْ يدخلَ مع الِْإماِم ِفي الِْعيِد فَِإما أَنْ يقْطَع ؛ وِلأَنَّ صلَاةَ الِْعيِد لَم يجعلْ لَها أَذَانٌ ولَا إقَامةٌ فَِإنْ بدأَ ِبالن} بعدها 
 وزجذَا لَا يهلَاِة الِْعيِد وص ضعب كرتي اِفلَةَ أَوالن.   

  

  لُهاِل : قَووا إلَى الزهقْتلَ وخِس دمِتفَاِع الشلَاةُ ِبارالص لَّتفَِإذَا ح   

  .ي حلَّ وقْتها ِمن الْحلُوِل أَ

وكَانَ { وِفي النهايِة ِمن الْحلِّ ؛ ِلأَنَّ الصلَاةَ قَبلَ ارِتفَاِع الشمِس كَانت حراما وقَولُه إلَى الزواِل أَي قَبلَ ِنصِف النهاِر 
ع سمالشو لِّي الِْعيدصي لَامِه السلَيِن عيحمر ٍح أَومِد رِة } لَى قَيعما كَالْجهفِْسدلَاِة ياِء الصقِْت ِفي أَثْنالْو وجرخو.   

  

  لُهاِم : قَورةَ الِْإحكِْبريِفي الْأُولَى ت ركَبِن ييتكْعاِس رِبالن املِّي الِْإمصيو   

نه معلُوم ؛ ِلأَنه لَا بد ِمنها ؛ ِلأَنَّ مراعاةَ لَفِْظ التكِْبِري ِفي الِْعيِد واِجب حتى لَو قَالَ اللَّه أَجلُّ أَو إنما خصها ِبالذِّكِْر مع أَ
  .أَعظَم ساِهيا وجب علَيِه سجود السهِو 

  

  لُها : قَوهدعثَلَاثًا بو   

نْ يِقف بين كُلِّ تكِْبريتيِن ِمن الزواِئِد ِمقْدار ثَلَاِث تسِبيحاٍت ويأِْتي ِباِلاسِتفْتاِح عِقيب تكِْبريِة الِْإحراِم قَبلَ والْمستحب أَ
ِبرياِت قَبلَ الِْقراَءِة ، وقَالَ ماِلك والشاِفِعي يكَبر ِفي التكِْبرياِت وكَذَا الْقُعود ِعند أَِبي يوسف وِعند محمٍد يتعوذُ بعد التكْ

الْأُولَى سبعا وِفي الثَّاِنيِة خمسا يعِني سبعا ما خلَا تكِْبريةَ الِْإحراِم وِفي الثَّاِنيِة خمسا ما خلَا تكِْبريةَ الِْقياِم وهو مذْهب ابِن 
  .عباٍس وقَولُنا مذْهب ابِن مسعوٍد 

  

  لُها : قَوهعةً مورساِب وةَ الِْكتأُ فَاِتحقْري ثُم   

براقْتق و ِويرةَ واِشيالْغو حبا سأَ ِفيِهمقَر لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع هأَن ِويراَء وٍة شورس ِني أَيعةُ ياعالس ت.  

  

  لُهقَو : ركَبيتكبيرة يركع بها و   

اعلَم أَنَّ تكِْبريتي الركُوِع ِفي صلَاِة الِْعيِد ِمن الْواِجباِت حتى يِجب السهو ِبترِكِهما ساِهيا ولَو انتهى رجلٌ إلَى الِْإماِم ِفي 
نه يكَبر ِلِلافِْتتاِح قَاِئما فَِإنْ أَمكَنه أَنْ يأِْتي ِبالتكِْبرياِت ويدِرك الركُوع فَعلَ ويكَبر علَى رأِْي نفِْسِه وِإنْ الركُوِع ِفي الِْعيِد فَِإ

يشتِغلُ ِبالتكِْبرياِت فَِإذَا قُلْنا يكَبر ِفي الركُوِع هلْ لَم يمِكنه ركَع واشتغلَ ِبتسِبيحاِت الركُوِع ِعند أَِبي يوسف وِعندهما 
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اِبعتيو هأْسر فَعري هاِت فَِإنكِْبريالت ضعى با أَدمدعب هأْسر امالِْإم فَعر لَوو فَعرِقيلَ يو فَعرلَا ي ِدينجِه قَالَ الْخيدي فَعري امالِْإم 
   ويسقُطُ عنه باِقي

  .التكِْبرياِت ؛ ِلأَنَّ متابعةَ الِْإماِم واِجبةٌ 

  

  لُهِن : قَوياِت الِْعيدكِْبريِه ِفي تيدي فَعريو   

 فَعرلَا ي فوسأَِبي ي نعكُوِع والر يتكِْبريى تا ِسوم ِريدي.  

  

  لُهاَءِة:قَوِبالِْقر رهجيفي صالة العيدين  و    

  .ِلأَنه علَيِه السلَام جهر ِفيِهما 

  

  لُهِن : قَويتطْبلَاِة خالص دعب طُبخي ثُم   

دم علَيها ولَو كَانت شرطًا لَتقَدمت علَى الصلَاِة ِبذَِلك ورد النقْلُ الْمستِفيض والْخطْبةُ لَيست ِبواِجبٍة ؛ ِلأَنَّ الصلَاةَ تتقَ
  .كَالْجمعِة وِهي سنةٌ فَِإنْ تركَها كَانَ مِسيئًا وِإنْ خطَب قَبلَ الصلَاِة أَجزأَه مع الِْإساَءِة ولَا تعاد بعد الصلَاِة كَذَا ِفي النهايِة 

  

 قَو لّ: لُهعم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ي   

وِهي خمسةٌ علَى من تِجب وِلمن تِجب ومتى تِجب وكَم تِجب وِمم تِجب أَما علَى من تِجب فَعلَى الْحر الْمسِلِم 
فَِللْفُقَر ِجبت نا ِلمأَماِب ، وصاِلِك ِللنالْم ِجبت ا كَمأَمِم الِْفطِْر ووي ِر ِمنفَِبطُلُوِع الْفَج ِجبى تتا مأَماِكِني وسالْماِء و

الشطَِة والِْحن اَء ِمنيِة أَشعبأَر فَِمن ِجبت ا ِممأَمِعٍري ، وش ِمن اعص ٍر أَومت ِمن اعص أَو رب اٍع ِمنص فِر فَِنصمالتِعِري و
   .والزِبيِب وما ِسوى هِذِه الْأَشياِء فَلَا يجوز إلَّا ِبالِْقيمِة 

  

  لُها : قَوقِْضهي اِم لَمالِْإم علَاةُ الِْعيِد مص هتفَات نمو   

الص هنع تفَات أَي هتلَاٍة لَا ِبفَاتلِّقَةٌ ِبصعتم عةُ ملَّى كَِلمى صنعلْ الْماِم ، بالِْإم نعو هنع تفَات اهنعم سلَيِة واعملَاةُ ِبالْج
   .الِْإمام الِْعيد وفَاتت ِهي علَى هذَا فَِإنه لَا يقِْضي 
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  لُهاِس إلَى آِخِرِه : قَولَى النالِْهلَالُ ع فَِإنْ غُم   

  .ِهلَاِل لَيس ِبشرٍط بلْ لَو حصلَ عذْر ماِنع كَالْمطَِر وشبِهِه فَِإنه يصلِّيها ِمن الْغِد ؛ ِلأَنه تأِْخري ِللْعذِْر التقِْييد ِبالْ

  

  لُهِم الثَّاِني : قَوولَاِة ِفي الْيالص ِمن اسالن عنمي ذْرثَ عدلم يصلها بعده فَِإنْ ح   

 ِخيِد كَذَا ِفي الْكَرا ِفي الْغلِّهصي لَم سمالش الَتى زتذٍْر حِر عيِل ِبغِم الْأَووا ِفي الْيكَهرِإنْ تو.   

  

  لُهقَو :رخؤيو بطَيتيِسلَ وتغى أَنْ يحِم الْأَضوِفي ي بحتسياألكل حتى يفرغ من الصالة و    

ِليخاِلف الْأَيام الَِّتي قَبلَه فَِإنْ أَكَلَ قَبلَ الْخروِج هلْ يكْره ِفيِه ِروايتاِن ، والْمختار أَنه لَا يكْره لَِكن يستحب أَنْ لَا يأْكُلَ 
  .انَ لَا يأْكُلُ حتى يرِجع اقِْتداًء ِبرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَِإنه كَ

  

  لُهقَو : ركَبي وهلَّى وصإلَى الْم هجوتيو   

ِن ويِضعوِر ِفي ملَاةُ الِْعيِد ِفي الِْمصص وزجتا وِميعج ِلِهملَّى ِفي قَوصالْم أِْتيكِْبِري إلَى أَنْ يِبالت رهجيا ورهِني جعأَنْ ي وزجي
يضحي بعدما صلَّى ِفي أَحِد الْموِضعيِن اسِتحسانا ، والِْقياس أَنْ لَا يجوز حتى يفْرغَ ِمن الصلَاِة ِفي الْموِضعيِن كَذَا ِفي 

 ِدينجالْخ.  

  

  لُهي: قَوصلي األضحى ركعتين كصالة الفطر و   

  .ها ِلأَنها ِمثْلُ

  

  لُهِريِق : قَوشالت كِْبريتةَ وِحيا الْأُضِفيِهم اسالن لِّمعِن ييتطْبا خهدعب طُبخيو   

  .ِلأَنَّ الْخطْبةَ ما شِرعت إلَّا ِلذَِلك ؛ ِلأَنها بعد الصلَاِة 

 تكِْبِري التشِريِق لَا تستِقيم إلَّا علَى قَوِلِهما ؛ ِلأَنَّ بعض التكِْبِري يقَع ِفي أَياِم التشِريِق وأَما وقَالَ شمس الْأَِئمِة هِذِه الِْإضافَةُ ِفي
يم ِفي شيٍء قَد فَرغَ لَِكن قَد ِقيلَ التشِريق علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ فَلَا يقَع شيٌء ِمنه ِفيها فَلَا تستِقيم الِْإضافَةُ وكَيف ينفَع التعِل

 دعى بدؤا تهِريقًا ؛ ِلأَنشلَاةُ الِْعيِد تص تيما سمِإنِمِه وِباس يمَء سيالش با قَارمو هِمن فَةَ قَِريبرع رفَجلَاِة الِْعيِد وِلص ماس
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وِإذَا أَدرك الِْإمام ِفي صلَاِة } لَا جمعةَ ولَا تشِريق إلَّا ِفي ِمصٍر جاِمٍع {  وارِتفَاِعها وِمنه قَولُه علَيِه السلَام تشِريِق الشمِس
و قُومي هِو فَِإنهِللس دجا سمدعب أَو لِّمسلَ أَنْ يقَب دهشا تمدعالِْعيِد بناِيِخ مشالْم لَاةَ الِْعيِد فَِمنقِْضي صي   

 ِصريي هأَن ِحيحالص وهذَا ِبلَا ِخلَاٍف ، وقَالَ ه نم مهِمنِة وعمِركًا كَالْجدم ِصريٍد لَا يمحِل ملَى قَوا عأَما وملُهذَا قَوقَالَ ه
ِد لَا بدلَ لَها ِبِخلَاِف صلَاِة الْجمعِة والسهو ِفي الْجمعِة والِْعيديِن والْمكْتوبِة واِحد معناه أَنه يسجد مدِركًا ؛ ِلأَنَّ صلَاةَ الِْعي

الِْعيدِة وعمِفي الْجِو وهِللس امالِْإم دجسقَالَ لَا ي ناِيِخ مشالْم ِمنِو وها ِللسِفيه ِمن دعب نلَى مع اهِتباِلاش قَعلَا ي ِن كَيي
   .الِْإماِم 

  

  لُهالْغ: قَو ا ِمنلَّاهى صحِم الْأَضولَاِة ِفي يالص ِمن اسالن عنمي ذْرثَ عدد وبعد الغد وال يصليها بعد ذلك فَِإنْ ح   

يِة فَتتقَيد ِبأَياِمها لَِكنه يِسيُء ِفي التأِْخِري ِبغيِر عذٍْر ِلمخالَفَِتِه الْمنقُولَ قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا تركُوها ِلأَنها مؤقَّتةٌ ِبوقِْت الْأُضِح
ثَّاِني صلَّوها ِفي الْيوِم الثَّاِلِث فَِإنْ لَم يصلُّوها ِفيِه ِلغيِر عذٍْر صلَّوها ِفي الْيوِم الثَّاِني وأَساُءوا فَِإنْ لَم يصلُّوها ِفي الْيوِم ال

   .سقَطَت سواٌء كَانَ ِلعذٍْر أَو ِلغيِر عذٍْر إلَّا أَنه مِسيٌء ِفي التأِْخِري ِبغيِر عذٍْر 

  

  لُهقَو :لَاِة الْفَجص ِقيبع لُهِريِق أَوشالت كِْبريتفَةَ ورِم عوي ِر ِمن   

لَا ِخلَاف بين أَصحاِبنا ِفي الِْبدايِة أَنها عِقيب صلَاِة الْفَجِر ِمن يوِم عرفَةَ وِإنما الِْخلَاف بينهم ِفي النهايِة فَِعند أَِبي حِنيفَةَ 
ِم النوي ِر ِمنصلَاِة الْعص ِقيبع هاِني آِخرثَم ِقيبع ركَبي هدِريِق فَِعنشاِم التآِخِر أَي ِر ِمنصلَاِة الْعص ِقيبا عمهدِعنِر وح

  .لتمرتاِشي سنةٌ صلَواٍت وِعندهما عِقيب ثَلَاٍث وِعشِرين صلَاةً واختلَفُوا ِفي تكِْبِري التشِريِق هلْ هو سنةٌ أَو واِجب قَالَ ا

ِقيلَ ِهي أَيام التشِريِق ، وأَما الْأَيام } واذْكُروا اللَّه ِفي أَياٍم معدوداٍت { وِفي الِْإيضاِح واِجب وأَصلُه قَوله تعالَى 
  .الْمعلُومات فَِهي عشر ِذي الِْحجِة 

  

  لُهقَو : هآِخرِنيفَةَ وأَِبي ح دِر ِعنحِم النوي ِر ِمنصلَاِة الْعص ِقيبع.  

   شريق وقَالَ أَبو يوسف ومحمد عِقيب صلَاِة الْعصِر ِمن آِخِر أَياِم الت

ِبي حِنيفَةَ يِتم قَبلَ أَياِم التشِريِق فَكَيف يكُونُ تكِْبري والْفَتوى علَى قَوِلِهما كَذَا ِفي الْمصفَّى فَِإنْ ِقيلَ التكِْبري علَى قَوِل أَ
التشِريِق ِعنده ِقيلَ سمي ِبذَِلك ِلقُرِبِه ِمن أَياِم التشِريِق ، والشيُء إذَا قَرب ِمن الشيِء سمي ِباسِمِه وأَيام التشِريِق ثَلَاثَةٌ 

و رحا نمهنياِن بموالْيو رلَا غَي ِريقشت رشالثَّاِلثَ عو رلَا غَي رحن اِشراٍم فَالْعِة أَيعبأَر ِضيِضي الْكُلُّ ِبمميِر ثَلَاثَةٌ وحالن امأَي
ِريقشتو   
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  لُهقَو :فْراِت الْملَوالص ِقيبع كِْبريالتاِت ووض   

هذَا علَى الِْإطْلَاِق إنما هو قَولُهما ؛ ِلأَنَّ ِعندهما التكِْبري تبع ِللْمكْتوبِة فَيأِْتي ِبِه كُلُّ من يصلِّي الْمكْتوبةَ وأَما ِعند أَِبي 
لَِّفني الْمِقيِمني ِفي الْأَمصاِر إذَا صلَّوا مكْتوبةً ِبجماعٍة ِمن صلَاِة هِذِه الْأَياِم حِنيفَةَ لَا تكِْبري إلَّا علَى الرجاِل الْأَحراِر الْمكَ

ركَبيلَاِة الِْعيِد وصِر والِْوت ِبِه ِمن زرتحاِت يوضفْرالْم لُهقَوِة ، وِعيبِبطَِريِق الت مهعلِّي مصي نلَى معِة ؛ وعملَاِة الْجص ِقيبع 
ِلأَنها مفْروضةٌ وِفي الْخجنِدي التكِْبري إنما يؤدى ِبشراِئطَ خمسٍة علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ يِجب علَى أَهِل الْأَمصاِر دونَ 

ا إذَا اقْتدوا ِبالْمِقيِم ِفي الِْمصِر وجب علَيِهم علَى سِبيِل الْمتابعِة وعلَى من الرساِتيِق وعلَى الْمِقيِمني دونَ الْمساِفِرين إلَّ
ى إمونٍل وجِبر نيدٍة إلَّا إذَا اقْتاعمِبج نلَّيِإنْ صاِء وسونَ الناِل دجلَى الرعو هدحلَّى وص نٍة لَا ماعملَّى ِبجِفي صو نهتام

الصلَواِت الْخمِس دونَ النواِفِل والسنِن والِْوتِر والِْعيِد واختلَفُوا علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ِفي الِْعيِد إذَا صلَّوا خلْف عبٍد ، 
ِذِه الْأَيا ِفي همقَو دبالْع ِإذَا أَمو وبجالْو حالْأَصا وِرطْهشي لَم نِل ملَى قَوعو ِهملَيع كِْبريةَ لَا تيرطَ الْحرش نِل ملَى قَواِم فَع

و ِهملَيع كِْبريٍة لَا تايِنيفَةَ ِفي ِروأَِبي ح ناِن عتايٍر ِفيِه ِروٍة ِفي ِمصاعما ِبجلَّوونَ إذَا صاِفرسالْمونَ وركَبونَ يركَبٍة يايِفي ِرو.  

 اِفرسالْم ركَبى يتا حِلِهملَى قَوى عوالْفَتو كِْبريِه التلَيةً فَعى فَِريضأَد نةَ فَكُلُّ مالْفَِريض عبتي كِْبريالت دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
 ، هدحلَّى وص نمى ولُ الْقُرأَهِريِق وشاِم التا ِفي أَيكَهرت ِريِق أَوشاِم التا ِفي أَيهذَكَّرتِريِق وشاِم التلَ أَيلَاةً قَبص كرت لَوو

   وتذَكَّرها

اِم التا ِفي أَيهذَكَّرتاِضي واِم الْمِريِق ِفي الْعشاِم التا ِفي أَيكَهرت ا أَوهدعب ِميعجاُء وِه الْقَضلَيع بجاِم وذَا الْعِريِق ِفي هش
  .ذَِلك ِبغيِر تكِْبٍري ولَو تركَها ِفي أَوِل أَياِم التشِريِق فَتذَكَّرها ِفي آِخِر أَياِم التشِريِق ِفي سنِتِه ِتلْك فَِإنه يقِْضيها مع التكِْبِري 

  

   اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر لَا إلَه إلَّا اللَّه واَللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر وِللَِّه الْحمد : ه قَولُ 

   .قَالَ ِفي الِْهدايِة يقُولُها مرةً واِحدةً 

  

   باب صلَاِة الْكُسوِف  

 ومناسبتها ِللِْعيِد ِمن حيثُ الْأَداُء ِبالنهاِر ِفي الْجماعِة ِبغيِر أَذَاٍن ولَا إقَامٍة إلَّا أَنَّ الِْعيد هذَا ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى سبِبِه
اللُّغِة النقْصانُ ، وِقيلَ الْكُسوف لَما تأَكَّدت ِفي قُوِة السنِة قُدمت علَيها والْكُسوف ِللشمِس والْخسوف ِللْقَمِر وهما ِفي 

 اللَّه هِحمِة قَالَ راِئرالد ابذَه وفسالْخِء ووالض ابذَه  

 الش فَتِإذَا كَسمس صلى اإلمام بالناس ركعتين و   

ِة وعماِئِط الْجرش ِمن دلَا ب هةٌ إلَى أَناراِم إشا ِفي ِذكِْر الِْإمندوِف ِعنلَاِة الْكُسةَ ِفي صطْبلَا خ هةَ فَِإنطْبإلَّا الْخ كَذَِلك وه.  
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  لُهاِف: قَوئَِة النيلة كَه   

  .أَي ِبلَا أَذَاٍن ولَا إقَامٍة ولَا تكْراِر ركُوٍع 

  

  لُهقَو : اِحدو كُوعٍة ركْعِفي كُلِّ ر   

  .وِل الشاِفِعي فَِإنه يقُولُ ِفي كُلِّ ركْعٍة ركُوعاِن احِترازا عن قَ

  

  لُها : قَواَءةَ ِفيِهملُ الِْقرطَويو   

 والْمعنى أَنه يقْرأُ ِفي الْأُولَى أَي ِفي الركْعتيِن ؛ ِلأَنه علَيِه السلَام قَام ِفي الْأُولَى ِبقَدِر الْبقَرِة وِفي الثَّاِنيِة ِبقَدِر آِل ِعمرانَ
 وزجيا وِدلُهعا يم انَ أَورِة ِبآِل ِعمِفي الثَّاِنيا وفَظْهحي ا إنْ لَمِرهغَي ا ِمنِدلُهعا يم ا أَوفَظُهحِة إنْ كَانَ يقَرةَ الْبورسةَ والْفَاِتح

يف الدعاِء وتطِْويلُ الدعاِء وتخِفيف الِْقراَءِة فَِإذَا خفَّف أَحدهما طَولَ الْآخر ؛ ِلأَنَّ الْمستحب أَنْ تطِْويلُ الِْقراَءِة وتخِف
 ِجدو لَ فَقَدفَع ذَِلك ِس فَأَيمِجلَاِء الشِف إلَى انوالْخوِع وشلَى الْخقَى عبي.  

  

  لُهقَو :يِنيفَةَ وأَِبي ح داَءةَ ِعنالِْقر امِفي الِْإمخ   

  .ِلأَنها صلَاةُ نهاٍر لَيس ِمن شرِطها الْجماعةُ كَالظُّهِر 

  

  لُهاَءِة : قَوا ِبالِْقرِفيه رهجي اللَّه هِحمر فوسو يقَالَ أَبو   

  .كَالِْعيِد ِلأَنه يجمع لَها الْجماعاِت 

   وعن محمٍد ِروايتاِن إحداهما ِمثْلُ قَوِل أَِبي حِنيفَةَ والثَّاِنيةُ ِمثْلُ

 فوسِل أَِبي يقَو.  

  

  لُهقَو : سمالش ِليجنى تتا حهدعو بعديو   

الِْإم ثُم هاؤِتدِجلَاِء لَا ابالُ اِلانكَم ادرِإنْ الْما وعدو اَء قَامِإنْ شا وعدلَِة وقِْبلَ الِْقبتسم لَساَء جاِر إنْ شاِء ِبالِْخيعِفي الد ام
  .شاَء استقْبلَ الناس ِبوجِهِه ودعا ويؤمن الْقَوم ، قَالَ الْحلْواِني وهذَا أَحسن كَذَا ِفي النهايِة 
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 قَو ص: لُه رضحي ةَ فَِإنْ لَمعمالْج لِّي ِبِهمصالَِّذي ي اماِس الِْإملِّي ِبالنصاَلَِّذي يالها الناس فرادى و   

و ذَِلك دعلِّ بصي لَم لَّتجى تتلِّ حصي ِإنْ لَمو ادِفراِفِل اِلانولُ ِفي النالْأَصاِفلَةٌ وا نهِلأَن ِدئتبأَنْ ي ازا جهضعلَّى بجِإنْ ت
الصلَاةَ فَِإنْ سترها سحاب أَو حاِئلٌ وِهي كَاِسفَةٌ صلَّى ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ بقَاؤه وِإنْ غَربت كَاِسفَةً أَمسك عن الدعاِء واشتغلَ 

سوف والِْجنازةُ بِدئ ِبالِْجنازِة ؛ ِلأَنها فَرض وقَد يخشى علَى الْميِت التغير وِإنْ كَسفَت ِبصلَاِة الْمغِرِب وِإنْ اجتمع الْكُ
  ِفي الْأَوقَاِت الْمنِهي عن الصلَاِة ِفيها لَم يصلِّ ؛ ِلأَنَّ النواِفلَ لَا تصلَّى ِفيها وهِذِه ناِفلَةٌ 

   ولَيس ِفي خسوِف الْقَمِر جماعةٌ : ولُه قَ 

  .ِلأَنها تكُونُ لَيلًا وِفي اِلاجِتماِع ِفيِه مشقَّةٌ 

  

  لُهفِْسِه : قَواِحٍد ِلنلِّي كُلُّ وصا يمِإنو   

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو }وِذِه الْأَهه ئًا ِمنيش متأَيلَاِة إذَا روا إلَى اللَِّه ِبالصعاِئلَة } اِل فَافْزِة الْهالظُّلْمِة وِديديِح الشكَذَا ِفي الرو
  .والْأَمطَاِر الداِئمِة ، والْفَزع ِمن الْعدو حكْمه حكْم الْخسوِف كَذَا ِفي الْوِجيِز 

  

  لُهةٌ: قَوطْبوِف خِفي الْكُس سلَيو    

 قَلْ ِفيِه أَثَرني لَم ها ؛ ِلأَناِبنحاِع أَصمذَا ِبِإجهو.   

  

   اة االستسقاء باب صل 

، }  طَهورا وسقَاهم ربهم شرابا: { هو طَلَب السقْيا يقَالُ سقَاه اللَّه وأَسقَاه وقَد جاَء ذَِلك ِفي الْقُرآِن قَالَ اللَّه تعالَى 
ومناسبته ِللْكُسوِف أَنهما تضرع يؤدياِن ِفي حاِل الْحزِن ، والْأَصلُ ِفيِه قَوله تعالَى } وأَسقَيناكُم ماًء فُراتا { وقَالَ تعالَى 

 }ِسلْ السرا يكَانَ غَفَّار هإن كُمبوا رِفرغتا فَقُلْت اساررِمد كُملَياَء عم { اللَّه هِحمفَاِر قَالَ رِتغِث ِباِلاسيولَ الْغزن لَّقفَع  

  فَارِتغاِلاساُء وعقَاُء الدِتسا اِلاسمِإنٍة واعمةٌ ِفي جوننسلَاةٌ مقَاِء صِتسِفي اِلاس سِنيفَةَ لَيو حقَالَ أَب   

نا ذَكَرِة ِلمالْآي ا ِمن.  
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  لُهقَو : ازا جاندحو اسلَّى النفَِإنْ ص   

 هكْرلَا يو.  

  

  لُهِن : قَويتكْعاِس رِبالن املِّي الِْإمصي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

  .وهما سنةٌ ِعندهما 

م فوسلُ أَِبي يوِط قَوسبِفي الْمٍد ومحم عم ِدينجِفي الْخِنيفَةَ وأَِبي ح ع.  

  

  لُهقَو :يجهر فيهما بالقراءة و   

شقَاِء مِتسإلَى اِلاس اسالن جرخي اِنيلْواِت الِْعيِد قَالَ الْحكِْبريكَت اتكِْبريا تِفيه سلَي هلَاِة الِْعيِد إلَّا أَنا ِبصارِتبلَى اعاةً لَا ع
ظُهوِر الدواب ِفي ِثياٍب خلٍَق أَو غَِسيٍل أَو مرقَّعٍة متذَلِِّلني خاِضِعني ناِكِسي رُءوسهم ِفي كُلِّ يوٍم يقَدمونَ الصدقَةَ قَبلَ 

  .الْخروِج 

  

  لُهقَو : طُبخي ثُم   

بو يوسف خطْبةً واِحدةً ، وقَالَ محمد خطْبتيِن ولَا خطْبةَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنها تبع ِللْجماعِة ولَا يعِني بعد الصلَاِة قَالَ أَ
 فَارِتغا اِلاسمهدِة ِعنطْبالْخ ظَمعكُونُ ميو هدا ِعنةَ ِفيهاعمج.  

  

  لُهقِْبلُ: قَوتسياِء وعلَةَ ِبالدالِْقب    

فَِعند أَِبي حِنيفَةَ يصلِّي ثُم يدعو وِعندهما يصلِّي ثُم يخطُب فَِإذَا مضى صدر ِمن الْخطْبِة قَلَب ِرداَءه ويدعو قَاِئما مستقِْبلَ 
  .الِْقبلَِة 

  

  لُهقَو : اَءهِرد قِْلبيو   

ِفيِفِبالتخ   

  .يعِني إذَا مضى صدر ِمن الْخطْبِة 
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  لُهقَو : مهتِديأَر مالْقَو قَلِّبلَا يو   

  .ِبالتشِديِد كَما يقَالُ فَتحت الْباب مخفَّفًا وفَتحت الْأَبواب مشددا وهذَا ِعندهما 

ِنيفَةَ لَا يو حقَالَ أَبو اِنبِعلَ الْجِة جبا كَالْجرودِإنْ كَانَ مو فَلَهأَس لَاهِعلَ أَعا جعبرا إنْ كَانَ ممهدِعن هِصفَتو اَءهِرد قِْلب
  .الْأَيمن علَى الْأَيسِر 

  

  لُهقَاَء : قَوِتسِة اِلاسلُ الذِّمأَه رضحلَا يو   

وقَد أَمر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبتبِعيِدِهم فَقَالَ } وما دعاُء الْكَاِفِرين إلَّا ِفي ضلَاٍل { ِمني يخرجونَ ِللدعاِء ِلأَنَّ الْمسِل
 يوِجب نزولَ اللَّعنِة علَيِهم فَلَا يجوز اجِتماعهم ِعند ؛ وِلأَنَّ اجِتماعهم مع الْكُفِْر} أَنا بِريٌء ِمن كُلِّ مسِلٍم مع مشِرٍك { 

   .طَلَِب الرحمِة 

  

   باب ِقياِم شهِر رمضانَ  

ص لَيس ِهي ِفي مطْلَِق النواِفِل ِمن إنما أَفْرد هذَا الْباب علَى ِحدٍة ولَم يذْكُره ِفي النواِفِل ؛ ِلأَنه نواِفلُ اُختصت ِبخصاِئ
 أُطِْلقِل واِفِل اللَّيون ذَا ِمنهاِر وهاِفِل النون قَاَء ِمنِتسقَاِء ؛ ِلأَنَّ اِلاسِتسِباِلاس هقَّبعِم وتِة الْخنساِت وكَعقِْديِر الرتِة واعمالْج

وسمي رمضانَ ؛ ِلأَنه } إنَّ اللَّه فَرض علَيكُم ِصيام رمضانَ وسننت لَكُم ِقيامه {  ِلقَوِلِه علَيِه السلَام علَيِه اسم الِْقياِم
 اللَّه هِحما قَالَ رِرقُهحي أَي وبالذُّن ِمضري  

 هوا ِفي شِمعتجاِس أَنْ يِللن بحتسيِبِهمو لِّيصاِء فَيالِْعش دعانَ بضماإلمام خمس ترويحات في كل ترويحة ِر ر 
   تسليمتان 

 لَامِه السلَيِلِه عةٌ ِلقَوكَّدؤةٌ منس اِويحرأَنَّ الت حالْأَصاِب وبِتحِبلَفِْظ اِلاس هذَكَر } هامِقي ت لَكُمننسو {الش ادأَرأَنَّ ، و خي
 دعب اسالن ِمعتجا قَالَ يمِإنو اِويحرالت بحتسقُلْ تي لَموا وِمعتجاِس أَنْ يِللن بحتسقَالَ ي ِلذَِلكو بحتسِة ماعما ِبالْجاَءهأَد

اِء ؛ ِلأَنَّ بلَاِة الِْعشونَ ِلصِمعتجم مهاِء وونَ الِْعشِجعري ونَ أَيِمعتجذَا قَالَ يفُوِف فَِلهئَِة الصيه نقُونَ عفَرتلَاِة يالص دع
ِجِد أَفْضسٍد ِفي الْممحم دِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِتِه ِعنيا ِفي بهلِّيصلُ أَنْ ياَءةَ فَالْأَفْضالِْقر ِسنحكَانَ ي نمفُوفًا وأَِبي ص دِعنلُ و

 نا إذَا كَانَ ِممأَمِتِه ، ويا ِفي بهلِّيصلُ أَنْ يِجِد فَالْأَفْضساِم ِفي الْمالِْإم عا ملِّيهصا يِتِه كَميا ِفي بهلِّيصأَنْ ي رإنْ قَد فوسي
ند غَيبِتِه فَِإنه لَا ينبِغي لَه ترك الْجماعِة ، وقَولُه فَيصلِّي ِبِهم الِْإمام خمس يقْتدى ِبِه وتكْثُر الْجماعةُ ِبحضوِرِه وتِقلُّ ِع

هِقيبع دقْعي ه؛ ِلأَن ِبذَِلك تيماٍت سكَعِع ربِلأَر مةُ اسِوحيراِن التتِليمسٍة تِوحيراٍت ِفي كُلِّ تِوحيرِة تاحِترا ِلِلاس.  
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 لُهٍة : قَوِوحيرت ارِن ِمقْديتِوحيركُلِّ ت نيب ِلسجيو   

تلُّونَ اخصلْ يها وكُوتونَ سِظرتني لِّلُونَ أَوهي ونَ أَوحبساُءوا يلُوِس إنْ شالْج اِر ِفي ذَِلكِبالِْخي مهو بحتسم ذَِلكو لَف
ِفيِه الْمشاِيخ ِمنهم من كَِرهه وِمنهم من استحسنه وهلْ يجِلس بين الترِوحية الْخاِمسِة والِْوتِر روى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ 

  .أَنه يجِلس ، وكَذَا ِفي الِْهدايِة 

أَن ِحيحاِبيِع الصنِفي الْيكُلَّ و أَو كُلَّ ِست ٍة أَوِليمسٍع ِبتبكُلَّ أَر اِويحرلَّى التص لَواِيِخ وشِة الْمامع دِعن ذَِلك بحتسلَا ي ه
عتيِن وِقيلَ يجِزئُه عن الْكُلِّ وهو الصحِيح ثَماٍن أَو كُلَّ عشٍر ِبتسِليمٍة وقَعد علَى رأِْس كُلِّ ركْعتيِن ِقيلَ لَا يجوز إلَّا عن ركْ

.  

وِفي الْفَتاوى إذَا صلَّى أَربعا ِبتسِليمٍة ولَم يقْعد ِفي الثَّاِنيِة فَالِْقياس أَنْ تفْسد وهو قَولُ محمٍد وزفَر وِفي اِلاسِتحساِن لَا 
أَظْه وهو دفْسِن تيتِليمست نع وبنِث يو اللَّيقَالَ أَب دفْست ِإذَا لَمو فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح نِن عيتايوالر ر.  

هكَاِف أَنكٍْر الِْإسأَِبي ب نعو ِحيحالص وهٍة قَالَ واِحدٍة وِليمست نِل عالْفَض نب دمحقَالَ مإلَى الثَّاِلثَِة و ٍل قَامجر نأَلَ عس 
ِفي التراِويِح ولَم يقْعد ِفي الثَّاِنيِة قَالَ إنْ تذَكَّر ِفي الِْقياِم ينبِغي أَنْ يعود ويقْعد ويتشهد ويسلِّم وِإنْ قَيد الثَّاِلثَةَ ِبسجدٍة فَِإنْ 

خرى كَانت هِذِه الْأَربع عن تسِليمٍة واِحدٍة هذَا إذَا أَتى ِبالْأَربِع ولَم يقْعد ِفي الثَّاِنيِة فَِإنْ قَعد ِفيها قَدر أَضاف إلَيها أُ
ع وزجِة يامِل الْعلَى قَوعا وضٍة أَيِليمست نع وزجلَا ي مهضعِد قَالَ بهشِن التيتِليمست ن.  

ولَو صلَّى ثَلَاثَ ركَعاٍت ِبتسِليمٍة واِحدٍة إنْ قَعد ِفي الثَّاِنيِة جاز عن تسِليمٍة ويِجب علَيِه قَضاُء ركْعتيِن ؛ ِلأَنه شرع ِفي 
   الشفِْع الثَّاِني بعد إكْماِل

والصِحيح أَنه لَا يلْزمه الْقَضاُء ؛ ِلأَنه ظَانٌّ أَنها ثَاِنيةٌ : أَفْسد الشفْع الثَّاِني لَِزمه الْقَضاُء قَالَ ِفي الْفَتاوى الشفِْع الْأَوِل فَِإذَا 
وزفَر ويلْزمه قَضاُء ركْعتيِن وهذَا هو الِْقياس وِفي وِإنْ لَم يقْعد ِفي الثَّاِنيِة عاِمدا أَو ساِهيا تفْسد صلَاته ِعند محمٍد 

 رشا علَّولْ صه مهكُّوا أَنِإنْ شٍء ويش نع ِزئجلَا تو دفْست معن فوسو يأَبِنيفَةَ وو حقَالَ أَب دفْسلْ تاِن هسِتحاِلاس
ت عِتس اٍت أَوِليمسلَا تونَ ووِتري مهضعقَالَ باطًا وِتياح ِحيحالص وهى ، وادى فُررةً أُخِليمسلُّونَ تصي مهضعاٍت قَالَ بِليمس

نب دمحةً قَالَ مِليمسكُوا ترت مهِر أَنالِْوت دعوا بذَكَّرت لَوى ورٍة أُخِليمسونَ ِبتأْتى يادا فُرهلُّونصِل يالْفَض .  

وقَالَ الصدر الشِهيد يجوز أَنْ يصلُّوها ِبجماعٍة ، ولَو صلَّى الِْإمام التراِويح ِفي مسِجديِن ِفي كُلِّ مسِجٍد علَى الْكَماِل قَالَ 
 وزجلَا ي كَافكٍْر الِْإسو بأَب.  

  .نصٍر يجوز ِلأَهِل الْمسِجديِن واختار أَبو اللَّيِث قَولَ الِْإسكَاِف وقَالَ أَبو 

اِئزلَاِة الْجِفي الص متلَ الْخصحاَءةَ ِليالِْقر ِعيديِفيِه و أَها قَرِبم دتعأَ ِفيِه لَا يقَر قَدو فْعالش دِإذَا فَسو ِحيحالص وهقَالَ وِة ، و
بعضهم يعتد ِبها ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود هو الِْقراَءةُ ولَا فَساد ِفيها وِإذَا غَِلطَ فَترك سورةً أَو آيةً وقَرأَ ما بعدها فَالْمستحب لَه أَنْ 

ته علَى الترِتيِب كَذَا ِفي الْفَتاوى ولَم يذْكُر الشيخ رِحمه اللَّه قَدر الِْقراَءِة وقَد يقْرأَ الْمتروكَةَ ثُم الْمقْروَءةَ ِلتكُونَ ِقراَء
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يحصلُ الْختم مرةً وهذَا اختلَف الْمشاِيخ ِفيها قَالَ بعضهم يقْرأُ ِفي كُلِّ ركْعٍة عشر آياٍت ؛ ِلأَنَّ ِفيِه تخِفيفًا علَى الْقَوِم وِبِه 
   هو الصِحيح ؛ ِلأَنَّ عدد الركَعاِت ِفي ثَلَاِثني لَيلَةً ِستِمائَِة ركْعٍة وعدد آياِت الْقُرآِن الْعِظيِم الْكَِرِمي

  .ِستةُ آلَاِف آيٍة وشيٌء 

اِويِح مرِفي الت متى الْخاوِفي الْفَتو متلُ فَالْخةٌ أَفْضراٍل مِر لَيشاٍت ِفي كُلِّ عرثَلَاثَ م متالْخِن فَِضيلَةٌ ويترم متالْخةٌ ونةً سر
ختم ثَلَاثًا يقَع ِبِقراَءِة ثَلَاِثني آيةً فَِإنْ مرةً يقَع ِبِقراَءِة عشِر آياٍت ِفي كُلِّ ركْعٍة والْختم مرتيِن يقَع ِبِقراَءِة ِعشِرين آيةً والْ

أَرادوا الْختم مرةً واِحدةً فَينبِغي أَنْ يكُونَ لَيلَةَ سبٍع وِعشِرين ِلكَثْرِة ما جاَء ِفي الْأَخباِر أَنها لَيلَةُ الْقَدِر ولَا يترك الْختم ِفي 
كُلِّ الْقَوِم يعِني لَا يقْرأُ أَقَلُّ ِمما يحصلُ ِبِه الْختم ِبِخلَاِف ما بعد التشهِد ِمن الدعواِت حيثُ يتركُها إذَا عِلم أَنها رمضانَ ِل

اللَّه علَيِه وسلَّم ؛ ِلأَنها فَرض ِعند الشاِفِعي فَيحتاطُ ِفيها كَذَا ِفي تثِْقلُ علَى الْقَوِم إلَّا أَنه لَا يترك الصلَاةَ علَى النِبي صلَّى 
  .النهايِة 

نا سهِر ؛ ِلأَنهِة الشِقيِفي ب اِويحرالت كرتلَا ي ِرينالِْعشاِدي والْح اِسِع أَولَِة التِبلَي متلَ الْخصح لَوِر ، قَالَ وهِميِع الشةٌ ِفي ج
 لَامِه السلَيع } هامِقي ت لَكُمننسِر ، } وهِة الشِقيآِن ِفي بِل الْقُرأَو ِمن ِدئتبأَنْ ي بحتسفَالْم متلَ الْخجذَا ِقيلَ إذَا عِلهو ،

ِبِإم اِويحرلِّي التصلُ أَنْ يالْأَفْضو ِضيٍب ركَع نب يأُب وهاِحٍد ولَى قَاِرٍئ وع اسالن عمج هنع اللَّه ِضير رماِحٍد ؛ ِلأَنَّ عاٍم و
ِإنْ انصرف علَى تسِليمٍة لَا اللَّه عنه فَِإنْ صلَّوها ِبِإماميِن فَالْمستحب أَنْ يكُونَ انِصراف كُلِّ واِحٍد علَى كَماِل الترِوحيِة فَ

يستحب ذَِلك وكَانَ عمر رِضي اللَّه عنه يؤمهم ِفي الْفَِريضِة والِْوتِر وكَانَ أُبي بن كَعٍب رِضي اللَّه عنه يؤمهم ِفي 
  . الصبياِن ِفي التراِويِح فَقَالَ يجوز إذَا كَانَ ابن عشِر ِسِنني التراِويِح وسِئلَ نصير بن يحيى عن إمامِة

هأَن ِحيحالص ِسيخرقَالَ السو   

ِه وعن محمِد بِن مقَاِتٍل أَنَّ لَا يجوز ؛ ِلأَنه غَير مخاطٍَب كَالْمجنوِن وِإنْ أَم الصِبي الصبيانَ جاز ؛ ِلأَنهم علَى ِمثِْل حاِل
إمامةَ الصِبي ِفي التراِويِح تجوز ؛ ِلأَنَّ الْحسن بن عِلي رِضي اللَّه عنه كَانَ يؤم عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها ِفي التراِويِح وكَانَ 

  .صِبيا 

لِْهدايِة إمامةُ الصِبي ِفي التراِويِح والسنِن الْمطْلَقَِة جوزه مشاِيخ بلِْخي ولَم يجوزه مشاِيخنا ؛ ِلأَنَّ كَذَا ِفي الْفَتاوى وِفي ا
 يبِني الْقَِوي علَى الضِعيِف ، وأَما أَداُء التراِويِح نفْلَ الصِبي دونَ نفِْل الْباِلِغ حيثُ لَا يلْزمه الْقَضاُء ِبالِْإفْساِد ِبالِْإجماِع ولَا

قَاِعدا مع الْقُدرِة علَى الِْقياِم فَاتفَق الْعلَماُء علَى أَنه لَا يستحب ِلغيِر عذٍْر واختلَفُوا ِفي الْجواِز قَالَ بعضهم لَا يجوز ِمن غَيِر 
ٍر اعِتبارا ِبسنِة الْفَجِر إذْ كُلُّ واِحٍد ِمنهما سنةٌ مؤكَّدةٌ ، وقَالَ بعضهم يجوز وهو الصِحيح ِبِخلَاِف سنِة الْفَجِر فَِإنه قَد عذْ

 عذٍْر فَاقْتدى ِبِه قَوم ِقياما قَالَ محمد لَا يجوز علَى أَصِلِه أَنَّ اقِْتداَء ِقيلَ إنها واِجبةٌ ، ولَو صلَّى الِْإمام التراِويح قَاِعدا ِلغيِر
 الْقَاِئِم الْقَاِئِم ِبالْقَاِعِد لَا يجوز وِعندهما يجوز وِقيلَ يجوز ِعند الْكُلِّ وهو الصِحيح كَذَا ِفي الْفَتاوى ، وِإذَا صح اقِْتداُء

  .ِبالْقَاِعِد ِفيها فَما الْأَفْضلُ ِللْمقْتِدين ؟ قَالَ بعضهم الْأَفْضلُ أَنْ يقْعدوا احِترازا عن صورِة الْمخالَفَِة 

  .وقَالَ أَبو عِلي النسِفي الْأَفْضلُ الِْقيام ِعندهما 

 ودالْقُع دمحقَالَ مو امالِْإم ادى إذَا أَرتا حكُونُ قَاِعداِم فَيِة الِْإمِرميحت دعِة بِرميحالت أِْخريِل تجِللر هكْرياِم وافَقَِة الِْإموِلم
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والت ا ِفيِه ِمنةُ ِلمكْعالر هفُوتأَنْ ت فًا ِمنوا خاِدربكُوِع مِللر ضهن كُوعالَى الرعت ِة اللَِّه قَالَ اللَّهادوا : { اِني ِفي ِعبِإذَا قَامو
   إلَى

وهلْ يحتاج ِلكُلِّ شفٍْع ِمن التراِويِح أَنْ ينِوي التراِويح ، قَالَ بعضهم نعم ؛ ِلأَنَّ كُلَّ شفٍْع ِمنها } الصلَاِة قَاموا كُسالَى 
  . ِحدٍة كَما ِفي صوِم رمضانَ يحتاج ِفي كُلِّ يوٍم إلَى ِنيٍة صلَاةٌ علَى

 ا ذَكَرعطَوت طْلَقَةً أَولَاةً مى صوِإنْ نو وزجِر يهِل ِفي الشاللَّي امِقي قِْت أَوةَ الْونس أَو اِويحرى التوى إذَا ناوقَالَ ِفي الْفَت
متقَدِمني أَنه لَا يجوز وأَكْثَر الْمتأَخِرين علَى أَنَّ التراِويح وساِئر السنِن تتأَدى ِبمطْلَِق النيِة ، واِلاحِتياطُ أَنْ ينِوي بعض الْ

ِة الْمينِفي مِل واللَّي امِقي قِْت أَوةَ الْونس أَو اِويحرلَفُوا ِفي التتاخو ِزئُهجلَا ي هأَن حطْلَقَةً الْأَصلَاةً ماِويِح صرى ِفي التولِّي إذَا نص
شةُ مامقَالَ عو هدعباِء ولَ الِْعشا قَبلَه قِّتِر وإلَى طُلُوِع الْفَج لُ كُلُّهلِْخي اللَّيب اِيخشاِويِح قَالَ مرقِْت التا وهقْتى وارخاِيِخ ب

ما بين الِْعشاِء والِْوتِر فَِإنْ صلَّاها قَبلَ الِْعشاِء لَم يؤدها ِفي وقِْتها ، وأَكْثَر الْمشاِيِخ علَى أَنَّ وقْتها ما بين الِْعشاِء إلَى طُلُوِع 
 لَا تجوز ولَو صلَّاها بعد الِْوتِر جاز وهذَا هو الْأَصح وعلَيِه عملُ السلَِف ويستحب الْفَجِر حتى لَو صلَّاها قَبلَ الِْعشاِء

ِه وهو الصِحيح فَِإذَا فَاتت تأِْخري التراِويِح إلَى ثُلُِث اللَّيِل وِإنْ أَخروها إلَى ِنصِف اللَّيِل لَا يستحب ، وقَالَ بعضهم لَا بأْس ِب
التراِويح عن وقِْتها لَا تقْضى ِبجماعٍة وهلْ تقْضى ِبغيِر جماعٍة قَالَ بعضهم تقْضى ما لَم يمِض شهر رمضانَ ، وقَالَ 

ضى ما لَم يأِْت وقْتها ِفي اللَّيلَِة الْمستقْبلَِة ، ولَو صلَّى الِْعشاَء ِبِإماٍم وصلَّى بعضهم لَا تقْضى وهو الصِحيح وقَالَ بعضهم تقْ
   و فَاتته ترِوحيةٌالتراِويح ِبِإماٍم آخر ثُم عِلم أَنَّ إمام الِْعشاِء كَانَ علَى غَيِر وضوٍء فَِإنه يِعيد الِْعشاَء والتراِويح ، ولَ

 وِتري ثُم اِويحرلِّي التصي مهضعقَالَ بو ، ذَِلك دعاِويِح برالت ِمن ها فَاتقِْضي مي اِم ثُمالِْإم عم وِتري مهضعاِن قَالَ بتِوحيرت أَو
  .كَذَا ِفي الذَِّخريِة 

  

  لُهقَو : وِتري ثُم ِبِهم   

ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ وقْت التراِويِح بعد الِْعشاِء قَبلَ الِْوتِر ِبِه قَالَ عامةُ الْمشاِيِخ ، والْأَصح أَنَّ وقْتها بعد الِْعشاِء إلَى آِخِر اللَّيِل 
عةٌ بناِفلُ سوا نه؛ ِلأَن هدعبِر ولَ الِْوتِة قَباياِء كَذَا ِفي الِْهدالِْعش د.  

 ازِر جالِْوتاِء والِْعش دعا بلَّاهص لَوو اِويحركُونُ تاِء لَا تلَ الِْعشقَب اِويحرلَّى التص لَو هأَن ِحيحالص ِفيسالن ِليو عقَالَ أَبو
 اِويحركُونُ تتو.   

  

  لُهلَا: قَولِّي الْووصتر في جماعة في غير شهر رمضان  ي   

ِلأَنه لَم يفْعلْه الصحابةُ رِضي اللَّه عنهم ِبجماعٍة ِفي غَيِر شهِر رمضانَ وأَما ِفي رمضانَ فَِهي ِبجماعٍة أَفْضلُ ِمن أَداِئها ِفي 
لَّه عنه كَانَ يؤمهم ِفي الِْوتِر وِفي النواِفِل يجوز الِْوتر ِبجماعٍة ِفي غَيِر رمضانَ ومعنى قَوِل الشيِخ منِزِلِه ؛ ِلأَنَّ عمر رِضي ال
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  .ولَا يصلِّي الِْوتر ِفي جماعٍة يعِني ِبِه الْكَراهةَ لَا نفْي الْجواِز 

   .صلَّى الِْوتر مع الِْإماِم ِفي غَيِر رمضانَ يجِزئُه ولَا يستحب ذَِلك واَللَّه أَعلَم وِفي الْيناِبيِع إذَا 

  

   باب صلَاِة الْخوِف  

 ِبجماعٍة ِفي النفِْل غَير مشروعٍة إلَّا ِفي هذَا ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى شرِطِه ، ومناسبته ِلما قَبلَه أَنه لَما كَانت الصلَاةُ
رمضانَ وكَانَ عاِرضا فَكَذَا صلَاةُ الْخوِف شِرعت ِبعاِرِض الْخوِف مع الْعمِل الْكَِثِري فَالْتأَم الْباباِن لَِكنه قَدم التراِويح ِلكَثْرِة 

فوالْخا واِرهكْرت اللَّه هِحمقَالَ ر اِدرن   

  فوالْخ دتإذَا اش   

 ادوس وها فَظَنادوا سأَور لَوو ِهملَيِملُ عحلَاِة يا ِبالصِميعلُوا جغتافُوا إنْ اشفَخ هنورثُ ييِبح ودالْع رضحاِدِه أَنْ يِتدةُ اشورص
جي لَم ودٍق الْعغَر اٍر أَون ٍع أَوبس أَو ودع ِمن فواٌء كَانَ الْخوسِف وولَاةَ الْخلُّوا صصأَنْ ي ز.  

  

  لْفَهطَاِئفَةً خو ودِه الْعجِن طَاِئفَةً إلَى ويطَاِئفَت اسالن املَ الِْإمعج لُهقَو   

دا قَينِة هايهاٍم قَالَ ِفي النإم لْفلَاِة خِفي الص مالْقَو عازنت ِه أَنْ لَوإلَي اجتحا يملَ إنذَا الِْفعأَنَّ ه وهغَاِفلُونَ و هنع اسالنو 
رأْمِن فَييطَاِئفَت ملَهعجاِم أَنْ يلَ ِللِْإموا فَِإنَّ الْأَفْضعازنتي ا إذَا لَماِحٍد أَمو هعلِّي ِبالطَّاِئفَِة الَِّتي مصيو وداِء الْعِبِإز قُومطَاِئفَةً ت 

واِحدا تمام الصلَاِة وتِقف الطَّاِئفَةُ الَِّتي قَد صلَّت ِبِإزاِء الْعدو وِإنما ذَكَر الشيخ ذَِلك ِلأَنهم قَد لَا يِريدونَ كُلُّهم إلَّا إماما 
ويكُونُ الْوقْت قَد ضاق وأَنكَر أَبو يوسف شرِعيةَ صلَاِة الْخوِف ِفي زماِننا وقَالَ لَم تكُن مشروعةً بعد رسوِل اللَِّه صلَّى 

ِلأَنهم كَانوا يرغَبونَ ِفي الصلَاِة خلْفَه ما } وِإذَا كُنت ِفيِهم { تعالَى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلأَنَّ اللَّه تعالَى شرطَ كَونه ِفيِهم فَقَالَ 
قُومي نم أَو تت أَنِإذَا كُنِة وى الْآينعمو هدعا بوهأَقَام مهنع اللَّه ِضيةَ رابحا أَنَّ الصلَنِرِه وغَي لْفونَ خغَبرك لَا يقَامم 

   خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً{ كَقَوِلِه تعالَى 

 مهرطَهت {.  

  

   قَولُه فَيصلِّي ِبهِذِه الطَّاِئفَةَ ركْعةً وسجدتيِن  

حاِفظُوا علَى { وقَوله تعالَى } ِريلَ وِميكَالَ وملَاِئكَِتِه ورسِلِه وِجب{ يجوز عطْف الشيِء علَى ما تضمنه كَقَوِلِه تعالَى 
  .وقَد دخلَت ِفي الصلَواِت } الصلَواِت والصلَاِة الْوسطَى 
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 ودِه الْعجِذِه الطَّاِئفَةُ إلَى وه تضِة مِة الثَّاِنيدجالس ِمن هأْسر فَعفَِإذَا ر لُهقَو    

شِني معي لٌ كَِثريمع كُوبِلأَنَّ الر مهلَاتص طَلَتب ِهمِضيوا ِفي مِكباةً فَِإذَا ر.  

  

   قَولُه وجاَءت ِتلْك الطَّاِئفَةُ الْأُخرى فَيصلِّي ِبِهم ركْعةً وسجدتيِن وتشهد وسلَّم ولَم يسلِّموا  

   قَد كَملَت ِلأَنَّ صلَاةَ الِْإماِم

   قَولُه وذَهبوا إلَى وجِه الْعدو وجاَءت الطَّاِئفَةُ الْأُولَى فَيصلُّونَ وحدانا ركْعةً وسجدتيِن ِبغيِر ِقراَءٍة  

 مهلَاتص تدفَس مهعم لَّتأَةٌ صرام مهاذَتح لَولَاِحقُونَ و مهِلأَن.  

  

قَولُه وتشهدوا وسلَّموا ِلأَنَّ صلَاتهم قَد كَملَت ومضوا إلَى وجِه الْعدو وجاَءت الطَّاِئفَةُ الْأُخرى فَيصلُّونَ ركْعةً  
   وسجدتيِن ِبِقراَءٍة 

مهعم لَّتأَةٌ صرام مهاذَتح لَوقُونَ وبسم مهِلأَن اِفِرينسم مالْقَوو امذَا إذَا كَانَ الِْإمهوا ولَّمسوا ودهشتو مهلَاتص دفْسلَا ت 
ك ثُم يسلِّم ثُم فَِإذَا كَانَ الِْإمام مساِفرا وهم مِقيمونَ صلَّى ِبالطَّاِئفَِة الْأُولَى ركْعةً وسجدتيِن وينصِرفُونَ وِبالثَّاِنيِة كَذَِل

 وه نا كَمِفيه مهكَاٍل ِلأَنةُ الْأُولَى ِبلَا إشكْعلَاِحقُونَ فَالر مهاَءٍة ِلأَنِر ِقرياٍت ِبغكَعلِّي ثَلَاثَ رصِجيُء الطَّاِئفَةُ الْأُولَى فَتت
  .ميةَ انعقَدت وِهي غَير موِجبٍة ِللِْقراَءِة خلْف الِْإماِم وكَذَا الْأُخرياِن ِلأَنَّ التحِر

وأَما السهو ِفيما يقْضونَ إذَا سهوا ِفيِه فَِإنهم كَالْمسبوِق يعِني أَنهم يسجدونَ ثُم تِجيُء الطَّاِئفَةُ الْأُخرى فَيصلُّونَ ثَلَاثَ 
اَءٍة ِلأَناٍت ِبِقركَعرمه   

 رةَ لَا غَيِن الْفَاِتحييرِفي الْأُخةَ وورالسةَ وُءوِن ِفي الْأُولَى الْفَاِتحقْروقُونَ ، يبسم.  

 اِلكقَالَ مو : مهِظرتني ِن ثُميتدجسةً وكْعِبالطَّاِئفَِة الْأُولَى ر لِّيصِف أَنْ يولَاِة الْخةُ صِفيةً كَيكْعلُّوا رصى يتح امالِْإم
  .ويسلِّموا وينصِرفُوا إلَى وجِه الْعدو وتأِْتي الطَّاِئفَةُ الْأُخرى فَيصلِّي ِبِهم ركْعةً وسجدتيِن ويسلِّم ثُم يقُومونَ فَيِتمونَ 

  .الَ لَا يسلِّم الِْإمام ولَِكنه ينتِظرهم حتى يِتموا ويسلِّم ِبِهم وقَالَ الشاِفِعي كَذَِلك إلَّا أَنه قَ

  

   قَولُه فَِإنْ كَانَ الِْإمام مِقيما صلَّى ِبالطَّاِئفَِة الْأُولَى ركْعتيِن وِبالثَّاِنيِة ركْعتيِن  

اةُ من اقْتدى ِبِه أَربعا ِللتبِعيِة فَِإنْ صلَّى ِبالْأُولَى ركْعةً فَانصرفُوا ثُم ِبالثَّاِنيِة ركْعةً فَانصرفُوا ثُم ِلأَنه إذَا كَانَ مِقيما تِصري صلَ
 أَما الْأُولَى فَظَاِهر وأَما الثَّاِنيةُ فَِإنها تستِحق ركْعتيِن ِبالْأُولَى ركْعةً فَانصرفُوا ثُم ِبالثَّاِنيِة ركْعةً فَانصرفُوا فَصلَاةُ الْكُلِّ فَاِسدةٌ

فِْسٍد فَعم راِنِه غَيِفي أَو كُهرتو فِْسداِنِه مِر أَوِفي غَي افِصرأَنَّ اِلان لُهأَصٍة وكْعر دعب فَترصا اننه ِهيا وِفيِهم افِصرلَى لَا ان
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هذَا لَو جعلَهم أَربع طَواِئف وصلَّى ِبكُلِّ طَاِئفٍَة ركْعةً فَصلَاةُ الْأُولَى والثَّاِلثَِة فَاِسدةٌ وصلَاةُ الثَّاِنيِة والراِبعِة صِحيحةٌ وتقْرأُ 
عادت الطَّاِئفَةُ الثَّاِنيةُ صلَّوا الركْعةَ الثَّاِلثَةَ والراِبعةَ ِبغيِر ِقراَءٍة ِلأَنهم ِفيِهما كُلُّ طَاِئفٍَة ِفيما سبقَت ولَا تقْرأُ ِفيما لَِحقَت فَِإنْ 

ِقراَءٍة ِلأَنهم ِفيها مسبوقُونَ ثُم ِفي حكِْم من هو خلْف الِْإماِم ِلأَنه ما سبقَهم إلَّا ِبالركْعِة الْأُولَى ثُم يقْضونَ الركْعةَ الْأُولَى ِب
   تأِْتي الطَّاِئفَةُ الراِبعةُ فَتصلِّي ثَلَاثًا ِبِقراَءٍة ِلأَنهم ِفيِهن مسبوقُونَ فَيصلُّونَ ركْعةً ِبالْفَاِتحِة وسورٍة ويقْعدونَ

  .اِتحِة وسورٍة ولَا يقْعدونَ ثُم يصلُّونَ ركْعةً ثَاِلثَةً ِبالْفَاِتحِة لَا غَير ويقْعدونَ ويسلِّمونَ ثُم يقُومونَ فَيصلُّونَ أُخرى ِبالْفَ

  

    قَولُه ويصلِّي ِبالطَّاِئفَِة الْأُولَى ِمن الْمغِرِب ركْعتيِن وِبالثَّاِنيِة ركْعة 

أُولَى تستِحق ِنصف الصلَاِة وتنِصيف الركْعِة غَير ممِكٍن فَجعلُها ِفي الْأُولَى أَولَى ِبحكِْم السبِق فَلَو أَخطَأَ ِلأَنَّ الطَّاِئفَةَ الْ
 الطَّاِئفَةَ الْأُولَى فَسادها ظَاِهر وكَذَا الثَّاِنيةُ ِلأَنهم وصلَّى ِبالْأُولَى ركْعةً فَانصرفُوا ِبالثَّاِنيِة ركْعتيِن فَسدت صلَاتهم جِميعا ِلأَنَّ

 فُوا ثُمرصةً فَانكْعِة رِبالثَّاِني فُوا ثُمرصةً فَانكْعلَّى ِبالْأُولَى رص لَوِة وِة ِفي الثَّاِنيدالْقَع دعفُوا برحان قَدِقيقَةً والْأُولَى ح ِمن
الْأُولَى الثَّاِلثَةَ فَصلَاةُ الْأُولَى فَاِسدةٌ ِلأَنها انصرفَت ِفي غَيِر أَواِنِه وصلَاةُ الثَّاِنيِة جاِئزةٌ ِلأَنهم ِمن الْأُولَى وقَد انحرفُوا ِفي أَواِنِه ِب

يةُ ِبِقراَءٍة ولَو جعلَهم ِفي الْمغِرِب ثَلَاثَ طَواِئف فَصلَّى ِبكُلِّ طَاِئفٍَة ركْعةً ويقْضونَ ركْعتيِن إحداهما ِبغيِر ِقراَءٍة والثَّاِن
راَءٍة ِلأَنها ِفيها لَاِحقَةٌ والطَّاِئفَةُ فَصلَاةُ الْأُولَى فَاِسدةٌ وصلَاةُ الثَّاِنيِة والثَّاِلثَِة جاِئزةٌ وتقِْضي الثَّاِنيةُ ركْعتيِن الركْعةَ الثَّاِنيةَ ِبغيِر ِق

  .الثَّاِلثَةُ تقِْضي ركْعتيِن ِبِقراَءٍة 

  

  مهلَاتص طَلَتلُوا بلَاِة فَِإنْ قَاتاِل الصقَاِتلُونَ ِفي حلَا يو لُهقَو   

 وكَذَا من رِكب حالَ انِصراِفِه ِلأَنَّ الركُوب عملٌ كَِثري ِبِخلَاِف الْمشِي فَِإنه ِلأَنَّ الِْقتالَ عملٌ كَِثري لَيس ِمن أَعماِل الصلَاِة
 هِمن دلَا ب.  

  

   د قَولُه وِإنْ اشتد الْخوف صلَّوا ركْبانا وحدانا يوِمئُونَ ِبالركُوِع والسجو 

معنى فَِرجالًا أَي ِقياما علَى أَرجِلكُم واشِتداِد الْخوِف هنا أَنْ لَا يدعهم }  ِخفْتم فَِرجالًا أَو ركْبانا فَِإنْ{ ِلقَوِلِه تعالَى 
ودالْع   

ةً راعملُّوا جصأَنْ ي ملَه سلَيِة وبارحِبالْم مهونمجهلْ يب اِزِلنيلُّونَ نصقُطُ يسا تكَمكَاِن واِد ِفي الْمحاِم اِلاتِعدا ِلانانكْب
   الْأَركَانُ عن الراِكِب يسقُطُ عنه اِلاسِتقْبالُ إلَى الِْقبلَِة
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   باب الْجناِئِز  

 والْجناِئز جمع ِجنازٍة وهو ِبفَتِح الِْجيِم اسم ِللْميِت هذَا ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى سبِبِه إذْ الْوجوب ِبحضوِر الِْجنازِة
 وتمِن فَيفَّيالِْتقَاِء الص دِعن فِْزعِت ِبأَنْ يوفِْضي إلَى الْمي قَد فوِة أَنَّ الْخباسنالْم هجوِريِر والس ِش أَوعِللن ما اسِرهِبكَسو

أَلَا تراهم يقُولُونَ من وِجد ِفي الْمعركَِة ميتا لَيس ِبِه أَثَر غُسلَ ِلأَنَّ الظَّاِهر أَنه مات فَِزعا أَو نقُولُ أَنه ِلما فَرغَ ِمن فَِزعا 
  مماِت قَالَ رِحمه اللَّه بياِن الصلَاِة ِفي حاِل الْحياِة شرع ِفي بياِن الصلَاِة ِفي حاِل الْ

   وِإذَا اُحتِضر الرجلُ  

 دتمتو غَاهدص ِسفخنيو فُهأَن ِوجعنيو اهمقَد ِخيرتساِر أَنْ تِتضةُ اِلاحلَامعِت وولَاِئكَةُ الْمم هترضح فَاةُ أَوالْو هترضح أَي
  . فَلَا يرى ِفيها تعطُّف ِجلْدةُ وجِهِه

  

   قَولُه وجه وجهه إلَى الِْقبلَِة علَى ِشقِِّه الْأَيمِن  

  .هذَا هو السنةُ والْمختار أَنه يوضع مستلِْقيا علَى قَفَاه نحو الِْقبلَِة ِلأَنه أَيسر ِلخروِج روِحِه 

  

  لُهِن قَويتادهالش لُقِّنو   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِلقَو } إلَّا اللَّه ةَ أَنْ لَا إلَهادهش اكُمتووا ملِْقِني أَنْ } لَقِّنةُ التورصِت ووالْم ِمن بالَِّذي قَر ادرالْمو
وهو يسمع أَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه سميا شهادتيِن ِلأَنهما يقَالَ ِعنده ِفي حالَِة النزِع جهرا 

 قَالُ لَهلَا يو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحالَِة مةٌ ِبِرسادهشِة اللَِّه واِنيدحةٌ ِبوادهِه ِفي شلَيع لَحلَا يِة وغَررلَ الْغقَب لَقَّنيقُلْ و
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيا قَالَ عهرِبكَلَاٍم غَي كَلَّمتإلَّا أَنْ ي لَقِّنِه الْملَيا عهِعيدةَ لَا يرا مفَِإذَا قَالَه رجضافَةَ أَنْ يخا مِلهقَو } نم

   وأَما تلِْقني الْميِت ِفي} آِخر كَلَاِمِه لَا إلَه إلَّا اللَّه دخلَ الْجنةَ كَانَ 

 دبا عي فُلَاٍن أَو نا فُلَانُ بقَالَ يأَنْ ي هتورصِر وِييه ِفي الْقَبحالَى يعت ِة ِلأَنَّ اللَّهنِل السأَه دِعن وعرشِر فَمِد اللَِّه الْقَببع ناللَِّه ب
  .اُذْكُر ِدينك الَِّذي كُنت علَيِه وقَد رِضيت ِباَللَِّه ربا وِبالِْإسلَاِم ِدينا وِبمحمٍد نِبيا 

مهضعقَالَ بو فَندى يتح مهضعلَفُوا ِفيِه قَالَ بتأَلُ اخسى يتم اتِه فَِإنْ ِقيلَ إذَا ملَيع طَِبقنتو ضِه الْأَرلَيع ضقْبِتِه تيِفي ب 
  .كَالْقَبِر والْقَولُ الْأَولُ أَشهر ِلأَنَّ الْآثَار وردت ِبِه 

سي هفَِإن مِني آدب وٍح ِمنأَنَّ كُلَّ ِذي ر ابوفَالْج ِضيعأَلُ الطِّفْلُ الرسلْ يفَِإنْ ِقيلَ ه ِة لَِكننِل الساِع أَهمِر ِبِإجأَلُ ِفي الْقَب
 نم قُولُ لَهي ثُم لَامقُلْ ِديِني الِْإس قُولُ لَهي ك ثُما ِدينم قُولُ لَهي ي ثُمبر قُلْ اللَّه قُولُ لَهي ك ثُمبر نم قُولُ لَهفَي لَكالْم هلَقِّني

ك ثُمِبيى نِعيس ا أُلِْهمكَم ِجيبى يتح اللَّه هلِْهملْ يب هلَقِّنلَا ي مهضعقَالَ بو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص دمحي مِبيقُلْ ن قُولُ لَهي 
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  .علَيِه السلَام ِفي الْمهِد 

  

 لُهفإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه قَو    

} النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم دخلَ علَى أَِبي سلَمةَ وقَد شق بصره فَأَغْمضه ثُم قَالَ إنَّ الروح إذَا قُِبض أَتبعه الْبصر  { ِلأَنَّ

 وربما تدخلُ الْهوام عينيِه وفَاه إذَا لَم يفْعلْ ِبِه ذَِلك وصورته أَنْ وِلأَنه إذَا لَم يغمض ولَم يشد لَحياه يِصري كَِريه الْمنظَِر
دشٍة يِريضٍة عابِبِعص اهيلَح دشيِه ولَيع قِْدرا يِل مهِبأَس هاضإغْم هاِلدو أَو هلَدا وِلِه ِبِه إمأَه فَقلَّى أَروتفَلَ يِيِه الْأَسلَح ا ِمنه

ويرِبطُها فَوق رأِْسِه ويلَين مفَاِصلَه ويرد ِذراعيِه إلَى عضديِه ثُم يمدهما ويرد أَصاِبع يديِه إلَى كَفَّيِه ثُم يمدها ويرد فَِخذَيِه 
   فَِخذَيِه ثُمإلَى بطِْنِه وساقَيِه إلَى 

يمدهما ، ويستحب أَنْ يعلَم ِجريانه وأَصِدقَاؤه ِبموِتِه حتى يؤدوا حقَّه ِبالصلَاِة علَيِه والدعاِء لَه ويكْره النداُء ِفي الشواِرِع 
 علَى الْأَصح ِلأَنَّ ِفيِه تكِْثري الْجماعِة ِمن الْمصلِّني علَيِه والْمستغِفِرين لَه وتحِريِض والْأَسواِق وقَالَ ِفي الْمِحيِط لَا بأْس ِبِه

نفْس الْميِت معلَّقَةٌ ِبديِنِه حتى الناِس علَى الطَّهارِة واِلاعِتباِر ، ويستحب أَيضا أَنْ يساِرع إلَى قَضاِء ديوِنِه وِإبراِئِه ِمنه ِلأَنَّ 
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِلقَو رخؤلَا يِهيِزِه وجإلَى ت رادبيو هنى عقْضِإنْ { يِه وإلَي وهمتما قَدريخ كفَِإنْ ي اكُمتولُوا ِبمجع

ا ِلأَهدعا فَبرش كاِر يِلِه } ِل النِت ِلقَووي الْمنمت هكْريو دالْمالْفَاِء و ماَءةٌ ِبضفُج ، هتوم قَّنيتى يتح ِركاَءةً تفُج اتفَِإنْ م
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيلَ ِبِه فَِإنْ كَ{ عزِلضِيٍق ن توالْم كُمدأَح نينمتاةُ لَا ييالْح تاما دِيِني مأَح مقُلْ اللَّها فَلْيينمتم دانَ لَا ب

   }خيرا ِلي وتوفَِّني إذَا كَانت الْوفَاةُ خيرا ِلي 

  

 ضو لَهوا غُسادفَِإذَا أَر لُهعوه على السرير قَو   

ِضعإذَا و هِلأَنو هناُء عالْم بصنِلي فكَي عوضي هأَن حالْأَصو لَى قَفَاها علِْقيتسِع مضةُ الْوورصِبالطِِّني و لَطَّختِض يلَى الْأَرع 
ِهر ما يرى ِمن جِميٍل فَِإنْ رأَى تيسر علَيِهم ويستحب أَنْ يكُونَ الْغاِسلُ ِثقَةً ِليستوِفي الْغسلَ ويكْتم ما يرى ِمن قَِبيٍح ويظْ

ما يعِجبه ِمن تهلُِّل وجِهِه وِطيِب ِرِحيِه وأَشباِه ذَِلك اُستِحب لَه أَنْ يحدثَ ِبِه الناس وِإنْ رأَى ما يكْره ِمن اسِوداِد وجِهِه 
اُذْكُروا محاِسن { وغَيِر ذَِلك لَم يجز لَه أَنْ يحدثَ ِبِه أَحدا ِلقَوِلِه علَيِه الصلَاةُ والسلَام ونتِن راِئحِتِه وانِقلَاِب صورِتِه 
 اِوِئِهمسم نكُفُّوا عو اكُمتوظْ} مِلئَلَّا ي ورخا بةٌ ِفيهرماِسِل ِمجِب الْغكُون ِبقُرأَنْ ي بحتسيةٌ وةٌ كَِريهاِئحِت ريالْم ِمن ره

 هِعيني نم أَو إلَّا غَاِسلُه اهرفَلَا ي تيلُ ِفيِه الْمسغالَِّذي ي ِضعور الْمتسأَنْ ي بحتسيو هِعيني نماِسِل والْغ فْسن فعضفَت
ا لَا يإلَّا ِفيم مهارصونَ أَبضغيو همكْتي بيكُونُ ِفيِه عي قَد هِلأَن ِكنم.  

 اكُمتوةُ منِذِه سلَِدِه هِلو قَالَتو لَامِه السلَيع مآد لَتلَاِئكَةَ غَسِلأَنَّ الْم اِجبِت ويلُ الْمغُسلَّى { وولُ اللَِّه صسلَ رغَسو
  .} مسِلِمني وغَسلَه الْمسِلمونَ ِحني مات اللَّه علَيِه وسلَّم الْ
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واختلَف الْمشاِيخ ِلأَي ِعلٍَّة وجب غُسلُ الْميِت قَالَ بعضهم ِلأَجِل الْحدِث لَا ِلنجاسٍة ثَبتت ِبالْموِت ِلأَنَّ النجاسةَ الَِّتي 
 ِبالْغسِل كَما ِفي ساِئِر الْحيواناِت والْحدثُ ِمما يزولُ ِبالْغسِل حالَ الْحياِة فَكَذَا بعد الْوفَاِة والْآدِمي ثَبتت ِبالْموِت لَا تزولُ

اِصِل وزواِل الْعقِْل قَبلَ الْموِت وهو لَا ينجس ِبالْموِت كَرامةً لَه ولَِكن يِصري محِدثًا ِلأَنَّ الْموت سبب ِلاسِترخاِء الْمفَ
   الْحدثُ وكَانَ يِجب أَنْ يكُونَ

مقْصورا علَى أَعضاِء الْوضوِء كَما ِفي حاِل الْحياِة إلَّا أَنَّ الِْقياس ِفي حاِل الْحياِة غَسلُ جِميِع الْبدِن ِفي الْحدِث كَما ِفي 
بِة لَِكن اكْتفَى ِبغسِل الْأَعضاِء الْأَربعِة نفْيا ِللْحرِج ِلأَنه يتكَرر ِفي كُلِّ يوٍم والْجنابةُ لَما لَم تتكَرر لَم يكْتِف ِبغسِل الْجنا

ركَرتِت لَا يوِب الْمبثُ ِبسدِة فَكَذَا الْحعباِء الْأَرضكَانَ الْأَعاِس وا ِفيِه ِبالِْقيذْنِج فَأَخرِن إلَى الْحدِميِع الْبلُ جي غَسدؤفَلَا ي 
 الْآدِمي لَه أَبو عبِد اللَِّه الْجرجاِني وغَيره ِمن مشاِيِخ الِْعراِق يقُولُونَ ِبأَنَّ غُسلَه وجب ِبنجاسِة الْموِت لَا ِبسبِب الْحدِث ِلأَنَّ

 اتإذَا م ِلمسِت أَنَّ الْموِبالْم سجنتي هلَى أَنِليلُ عالدو ما داِت الَِّتي لَهانوياِئِر الْحلَى سا عاسِت ِقيوِبالْم سجنتاِئلٌ فَيس مد
  .ِفي الِْبئِْر ينزح جِميع ماِئها 

 ميتا قَبلَ الْغسِل وصلَّى معه لَا تجوز الصلَاةُ ولَو كَانَ الْغسلُ واِجبا ِلِإزالَِة الْحدِث لَا غَير لَكَانَ تجوز وكَذَا لَو حملَ
 علَيِه أَيضا أَنه لَا يمسح ِبرأِْسِه ولَو كَانَ الصلَاةُ مع حمِل الْميِت قَبلَ الْغسِل كَما لَو حملَ محِدثًا فَصلَّى معه ، والدِليلُ

 مهِمنو ِهيدالش وهلُ وسغلَا يِه ولَيلَّى عصي نم مهِمن اِتبرلَى مى عتوالْم ِث ثُمدا ِفي الْحأِْسِه كَمِبر حسمِث لَكَانَ يدِللْح
ى علَيِه وهو الْمسِلم غَير الشِهيِد وِمنهم من يغسلُ ولَا يصلَّى علَيِه وهو الْباِغي وقَاِطع الطَِّريِق والْكَاِفر من يغسلُ ويصلَّ

  .ي لَيس لَه وِلي ِمن الْمسِلِمني الَِّذي لَه وِلي مسِلم وِمنهم من لَا يغسلُ ولَا يصلَّى علَيِه وهو الْكَاِفر الَِّذ

  

   قَولُه وجعلُوا علَى عورِتِه ِخرقَةً  

ا ِللنساِء ِلأَنَّ ستر الْعورِة واِجب علَى كُلِّ حاٍل والْآدِمي محترم حيا وميتا أَلَا ترى أَنه لَا يجوز ِللرجاِل غُسلُ النساِء ولَ
   غُسلُ الرجاِل

ويجعلُ الِْخرقَةَ } وقَالَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام ِلعِلي رِضي اللَّه عنه لَا تنظُر إلَى فَِخِذ حي ولَا ميٍت { الْأَجاِنِب بعد الْوفَاِة 
  .ِمن سرِتِه إلَى ركْبِتِه 

ِفي الِْهدا وِسرييت ربالدلَ وِني الْقُبعِليظَِة يِة الْغروِر الْعتِفي ِبسكْتِة ياي.  

  

  هابوا ِثيعزنو لُهقَو   

ميت وهلْ يستنجى الْميت قَالَ ِلأَنَّ الْغسلَ بعد الْموِت كَالْغسِل ِفي حاِل الْحياِة فَكَما أَنَّ الْحي يتجرد عن ِثياِبِه فَكَذَا الْ
  .أَبو حِنيفَةَ ومحمد نعم ِلأَنَّ موِضع اِلاسِتنجاِء لَا يخلُو عن نجاسٍة فَتِجب إزالَتها 
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ا يمبِت فَروِخي ِبالْمترفَاِصلَ تى ِلأَنَّ الْمجنتسلَا ي فوسو يقَالَ أَبةٌ واسجاِطِنِه نب نع جرخاِء فَيجِتناُء ِباِلاسخِتراِلاس اددز
  .وصورةُ اسِتنجاِئِه أَنْ يلُف الْغاِسلُ علَى يِدِه ِخرقَةً ويغِسلَ السوأَةَ ِلأَنَّ مس الْعورِة حرام كَالنظَِر إلَيها 

  

  ئُوهضوو لُهقَو   

أَنَّ الْغسلَ ِفي الْحياِة يقَدم علَيِه الْوضوُء فَكَذَا بعد الْموِت ولَا يمسح ِبرأِْسِه ِلأَنَّ الْمقْصود ِمن غُسِلِه النظَافَةُ والْمسح لَا ِل
مهوِئِه ِلأَنضِه ِفي ولَيلُ ِرجغَس رخؤلَا يو ِفيِه ذَِلك دوجا يمهتحت ِمعتجلَ يمعتساَء الْمِة ِلأَنَّ الْمابنِل الْجا ِفي غُسترا أُخما إن

لْحياِة فَكَذَا وهذَا لَا يوجد هنا ويوضأُ كُلُّ ميٍت ِبغسٍل إلَّا الصِبي الَِّذي لَا يعِقلُ ِلأَنَّ الْوضوَء لَا يثْبت ِفي حقِِّه ِفي حاِل ا
  .بعد الْموِت ولَا يحتاج ِفي غُسِل الْميِت إلَى النيِة 

  

  قُوهشنلَا يو وهِمضضملَا يو لُهقَو   

جمي اَء ِفي ِفيِه ثُمالْم ِديرةَ أَنْ يضمضِت ِلأَنَّ الْميالْم اِن ِمنيأَتتا لَا يمهفِْسِه إلَى ِلأَناَء ِبنالْم ِذبجأَنْ ي اقشِتناِلاسو ه
هاننا أَسِبه حسميِت ويِفي فَِم الْم هعبِخلُ أُصديِقيقَةً وقَةً رِعِه ِخربلَى أُصاِسلُ علُ الْغعجي مهضعقَالَ بو ِسلُهري اِشيِمِه ثُميخ   

تيِه قَالَ الْحلْواِني وعلَيِه عملُ الناِس الْيوم ولَا يغِسلُ يد الْميِت قَبلَ غُسِلِه إلَى الرسِغ كَما يبدأُ ِبِهما الْحي ِفي ولَهاته وشفَ
  .غُسِلِه 

  

   قَولُه ثُم يِفيضونَ الْماَء علَى رأِْسِه وساِئِر جسِدِه  

ظَاِهر هأْسِسلُ رغي هغَ ِمنلَاِة فَِإذَا فَرِللص وَءهضلًا وأُ أَوضوي هأَن ِدينجِفي الْخوِء وضالْو دعا ببِه صلَياَء عالْم بصي هذَا أَنه 
 كُني ونُ فَِإنْ لَمابفَالص كُني فَِإنْ لَم ِبالِْخطِْمي هتيِلحو ِلِه ثُملَ غُسقَب ذَا كُلُّههو احاُء الْقَركِْفيه الْمفَي كُني فَِإنْ لَم ضرفَالْح

 رسِسلُ الْأَيغِن فَيملَى الْأَيع ثُم نمِسلُ الْأَيغِر فَيسلَى ِشقِِّه الْأَيع هِجعضي.  

  

   قَولُه ويجمر سِريره ِوترا  

ِس أَيملَى الْخع ادزلَا يو لَهوا غُسادِة إذَا أَررمِبالِْمج رجني   

 لُهِر  قَوداُء ِبالسلَى الْمغيو   

 قرِني الْوعي  
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   أَو ِبالْحرِض  

رالَِة الدلَغُ ِفي إزأَب اراَء الْحِن ِلأَنَّ الْملَ الطَّحانُ قَبنالْأُش وهظَافَِة ولَغُ ِفي النذَا أَبهِظيِف ونِللت ِرعِت شيلُ الْمغُسِن و.  

  

  احاُء الْقَرفَالْم كُني فَِإنْ لَم لُهقَو   

  .وهو الَِّذي لَم يخاِلطْه شيٌء 

  

  ِبالِْخطِْمي هتيِلحو هأْسلُ رسغيو لُهقَو   

  .ِعراِق طَيب الراِئحِة وهذَا إذَا كَانَ لَه شعر علَى رأِْسِه أَما إذَا لَم يكُن لَم يحتج إلَى ذَِلك وهو نبت ِبالْ

  

   ى شقه األيسر قَولُه ثُم يضِجعه علَ 

  .ِلأَنه إذَا أَضجعه علَيِه بدا ِشقُّه الْأَيمِن 

  

 سغفَي لُهلُ قَو   

 نمالْأَي ِشقَّه  

   ِبالْماِء  

  الْقَراِح 

   حتى  

 و هِقيني  

    ثم يضجعه على شقه األيمن فيغسل يرى أَنَّ الْماَء قَد وصلَ إلَى ما يِلي التخت ِمنه 

 رسالْأَي ِشقَّه  

   ِبالْماِء  

  الْمغِلي ِبالسدِر 
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   حتى  

هِقيني و   

  هِمن تخِلي التا يلَ إلَى مصو اَء قَدى أَنَّ الْمري   

   وغُسلُ الْمرأَِة كَغسِل الرجِل ِلأَنَّ غُسلَهما ِفي حاِل الْحياِة

  واِحد فَكَذَا بعد الْموِت 

 هطْنب حسميِه وإلَي هِندسيو هِلسجي ثُم لُهقَو لَهٌء غَسيش هِمن جرِقيقًا فَِإنْ خا رحسم    

  .تحرزا عن تلِْويِث الْأَكْفَاِن 

  

    وال يعيد غسله وال وضوءه قَولُه 

لَ الرجالُ والنساُء النساَء ولَا يغسلُ وقَالَ ابن ِسِريين يِعيدونَ غُسلَه وقَالَ الشاِفِعي يِعيدونَ وضوَءه واعلَم أَنه يغسلُ الرجا
أَحدهما الْآخر فَِإنْ كَانَ الْميت صِغريا لَا يشتهى جاز أَنْ يغسلَه النساُء وكَذَا إذَا كَانت صِغريةً لَا تشتهى جاز ِللرجاِل 

ِصيالْخو وببجالْما ولُهةَ غُسوننيالْب وِجبا يِتِه موم دعثْ بدحي ا إذَا لَمهجولَ زسغأَِة أَنْ ترِللْم وزجيِل وكَالْفَح ِفي ذَِلك 
ر وأَما هو فَلَا يغسلُها إذَا ماتت ِعندنا ِمن تقِْبيِل ابِن زوِجها أَو أَِبيِه فَِإنْ حدثَ ذَِلك بعد موِتِه لَم يجز لَها غُسلُه ِخلَافًا ِلزفَ

.  

وقَالَ الشاِفِعي يغسلُها فَِإنْ طَلَّقَها رجِعيا ومات وِهي ِفي الِْعدِة يجوز لَها أَنْ تغِسلَه ِلأَنَّ الرجِعي لَا يِزيلُ الزوِجيةَ أَلَا ترى 
 يتوارثَاِن ما داما ِفي الِْعدِة وتِجب علَيها ِعدةُ الْوفَاِة وتبطُلُ ِعدةُ الطَّلَاِق وِإنْ مات علَى الزوِجيِة ثُم ارتدت أَو قَبلَت أَنهما

دِعن لَهسغا أَنْ تلَه زجي ٍة لَموهِلش اهأَب ا أَوِجهوز نا ابن.  

 ِإنْ لَمو هدعى بنعِلم طُلْ ذَِلكبي فَاِة لَمالَةَ الْوح لَهسغا أَنْ تفَاِة فَِإنْ كَانَ لَهالَةَ الْوح ِبرتعي وهو لَهسغا أَنْ تإنَّ لَه فَرقَالَ زو
لَه كُني لَم لَهسغفَاِة أَنْ تالَ الْوا حلَه كُنِل يسالْغ قْتوا وربتا الثَّلَاثَةُ اعنابحأَصو رى آخنعوِث مدِلح لَهسغأَنْ ت ذَِلك دعا ب

سغا أَنْ تكُونَ لَهأَنْ لَا ي وزجيو هدعى بنعوِث مدِبح طُلُ ذَِلكبفَاِة يالْو قْتو لَهسغا أَنْ تفَِإنْ كَانَ لَه ودعي فَاِة ثُمالْو قْتو لَه
جوزت وِسيجِل كَمسالْغ قا حلَه   

 فَرِخلَافًا ِلز ا ذَِلكفَلَه تلَمفَِإنْ أَس لَهسغا أَنْ تلَه سةٌ لَيوِسيجم ِهيو اتم ثُم لَمأَسةً ووِسيجم.  

 وِهي ِفي ِنكَاِح الْأَوِل ودخلَ ِبها الثَّاِني وفُرق بينهما ثُم مات الْأَولُ وِهي ِفي الِْعدِة لَم تغسلْه فَِإنْ وكَذَا إذَا تزوجت ِبزوٍج
و أُم نع اتِإذَا مو فَرِخلَافًا ِلز لَهسغا أَنْ تفَاِة فَلَهالْو دعا بهتِعد تقَضان كُني ٍض لَماِق ثَلَاثُ ِحيتةُ الْعا ِعدهلَيع بجلَِدِه فَو

ه لَها أَنْ تغسلَه وِعند زفَر لَها أَنْ تغسلَه ِلأَنها معتدةٌ ِمنه كَالزوجِة ولَو مات عن أَمِتِه أَو مدبرِتِه أَو مكَاتبِتِه لَم تغسلْ
ِبالِْإجماِع ِلأَنَّ الْأَمةَ صارت ِلغيِرِه والْمدبرةُ عتقَت ِمن كُلِّ ماِلِه إنْ خرجت ِمن الثُّلُِث وِإنْ لَم تخرج ِمن الثُّلُِث عتق ثُلُثُها 
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نَّ علْقَةَ النكَاِح انقَطَعت ِلأَنَّ لَه أَنْ يتزوج أُختها وأَربعا ِسواها وكَذَا وصارت كَالْمكَاتبِة ولَو ماتت زوجته لَم يغسلْها ِلأَ
هم ِلحصوِل إذَا ماتت أُم ولَِدِه لَيس لَه أَنْ يغسلَها ويكْره ِللْحاِئِض والنفَساِء والْجنِب غُسلُ الْموتى فَِإنْ فَعلُوا أَجزأَ

  .الْمقْصوِد إلَّا أَنَّ غَيرهم أَولَى ِمنهم وِإذَا مات الْخنثَى ييمم وِقيلَ يغسلُ ِفي ِثياِبِه 

  وقَالَ شمس الْأَِئمِة يغسلُ ِفي ِكوارٍة 

   قَولُه ثُم ينشف ِفي ثَوٍب  

  .ِلئَلَّا تبتلّ أَكْفَانه ويجعلُ ِفي أَكْفَاِنِه 

  

   قَولُه ويجعلُ الْحنوطُ ِفي ِلحيِتِه ورأِْسِه وساِئِر جسِدِه  

ما ِفي الْحياِة ويجعلُ وِإنْ لَم يكُن حنوطٌ لَا يضره ولَا بأْس ِبساِئِر الطِّيِب غَيِر الزعفَراِن والْورِس فَِإنه لَا يقْربه الرجالُ كَ
الِْمسك والْعنبر ِفي الْحنوِط وقَالَ طَاوٍس وعطَاٌء لَا يطَيب الرجلُ ِبالِْمسِك ولَا بأْس أَنْ يحنطَ النساُء ِبالزعفَراِن اعِتبارا 

  .ِبحاِل الْحياِة 

  

 سلَى مع الْكَافُورو لُهاِجِدِه قَو   

هتهبِني جعي   

 أَةُ ِفي ذَِلكرالْملُ وجالرِة وامِة الْكَرادِبِزي تصتالَى فَاخعا ِللَِّه تِبه دجسكَانَ ي ها ِلأَنِه ِلفَِضيلَِتهيمقَدِه ويتكْبرِه وكَفَّيو فَهأَنو
   سواٌء

  

    يكَفَّن الرجلُ ِفي ثَلَاثَِة أَثْواٍب قَولُه والسنةُ أَنْ 

أَطْلَق اسم السنِة وهو واِجب ِلأَنَّ معناه كَيِفيةُ الْكَفَِن لَا أَصلُه وأَما هو ِفي نفِْسِه فَواِجب والْكَفَن والْحنوطُ ِمن رأِْس الْماِل 
ِن ثُميلَى الدع مقَديو ِجبت نلَى مع هالٌ فَكَفَنم لَه كُني لَم نمالْكُلِّ و دعاثُ بالِْمري ِن ثُميالد دعةُ بِصيالْو ثُم هدعب نيالد 

 أَنه معِسر فَكَفَنه ِمن بيِت الْماِل فَِإنْ لَم يكُن هناك علَيِه نفَقَته ِفي حياِتِه فَِإنْ لَم تكُن لَه من تِجب علَيِه نفَقَته أَو كَانَ إلَّا
بيت ماٍل يفْرض علَى الناِس أَنْ يكَفِّنوه فَِإنْ لَم يقِْدروا سأَلُوا غَيرهم فَرقًا بين الْحي والْميِت فَِإنَّ الْحي إذَا لَم يِجد ثَوبا 

أَةُ ورالْم تاتِإنْ مو قِْدرلَا ي تيالْمفِْسِه واِل ِبنؤلَى السع قِْدري يأَنَّ الْح قالْفَرو ، أَلُوا لَهساِس أَنْ يلَى النع سلِّي ِفيِه لَيصي
 تِجب ِكسوتها ِفي حياِتها علَيِه وِعند محمٍد لَا يِجب علَيِه ولَا مالَ لَها فَِعند أَِبي يوسف يِجب كَفَنها علَى زوِجها كَما

ني ِلأَنَّ الزوِجيةَ قَد انقَطَعت ِبالْموِت وأَما إذَا كَانَ لَها مالٌ فَِإنْ كَفَّنها ِفي ماِلها ِبالِْإجماِع ولَا يِجب علَى الزوِج ثُم التكِْف
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  .علَى ثَلَاثَِة أَقْساٍم كَفَن السنِة وكَفَن الِْكفَايِة وكَفَن الضرورِة فَكَفَن السنِة ثَلَاثَةُ أَثْواٍب 

 لُهقَو وهو  

   إزار وقَِميص وِلفَافٍَة  

نِل الْعأَص ِمن الْقَِميصِم وِن إلَى الْقَدالْقَر ِمن ارِفي الْكَفَِن الِْإز سلَيِم وِن إلَى الْقَدالْقَر اللِّفَافَةُ ِمنو كُم لَه سلَيِم وِق إلَى الْقَد
  .ِعمامةٌ ِفي ظَاِهِر الروايِة 

لَاِف حاِل الْحياِة فَِإنَّ ِفي الْحياِة يجعلُ وِفي الْفَتاوى استحسنها الْمتأَخرونَ ِلمن كَانَ عاِلما ويجعلُ ذَنبها علَى وجِهِه ِبِخ
   ذَنبها علَى قَفَاه ِبمعنى الزينِة وِبالْموِت قَد انقَطَع عن الزينِة كَذَا ِفي النهايِة

أَنَّ ما جاز لُبسه ِفي حاِل الْحياِة جاز التكِْفني ِفيِه ويجوز أَنْ والْخلَق والْجِديد ِفي التكِْفِني سواٌء والْكَتانُ والْقُطْن سواٌء ِل
 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو ا الِْبيضلُهأَفْضالْأَكْفَاِن و بأَحاِة ويا ِبالْحارِتبفَِر اعصعالْمِريِر وأَةُ ِفي الْحرالْم كَفَّنالثِّ{ ت باِب إلَى أَحي

ورِوي أَنَّ أَبا بكٍْر رِضي اللَّه عنه قَالَ } اللَِّه الِْبيض فَلْيلْبسها أَحياؤكُم وكَفِّنوا ِفيها موتاكُم وسواٌء كَانَ جِديدا أَو غَِسيلًا 
 نكَفِّنك ِمن الْجِديِد فَقَالَ إنَّ الْحي أَحوج إلَى الْجِديِد ِمن الْميِت إنما هو اغِْسلُوا ثَوبي هذَيِن وكَفِّنوِني ِفيِهما فَِقيلَ لَه أَلَا

ه يبوِني ِفي ثَوِفنٍة ادايِفي ِروو ِديدالصو حالِْميِم الْقَي ملُ ِبضهاِب الْمرالتِديِد والصِل وهالْمِللِْبلَاِء و عوضا يما همِن فَِإنذَي
  .ِللْمهِل والتراِب 

  

  ازِن جيبلَى ثَووا عرصفَِإنْ اقْت لُهقَو   

{ ره ِلما رِوي أَنَّ وهما اللِّفَافَةُ والِْإزار وهذَا كَفَن الِْكفَايِة وأَما الثَّوب الْواِحد فَيكْره إلَّا ِفي حالَِة الضرورِة فَِإنه لَا يكْ

حمزةَ رِضي اللَّه عنه اُستشِهد وعلَيِه نِمرةٌ وِهي الِْقطْعةُ ِمن الِْكساِء فَكَانَ إذَا غُطِّي ِبها رأْسه بدت ِرجلَاه وِإذَا غُطِّي ِبها 
ولَا بأْس أَنْ يكَفَّن الصِغري ِفي ثَوٍب والصِغريةُ ِفي ثَوبيِن } لَ علَى ِرجلَيِه الِْإذِْخر قَدماه بدا رأْسه فَغطِّي ِبها رأْسه وجِع

 بعضهم ِفي ثَلَاثٍَة كُفِّن ِفي ثَلَاثٍَة والْمراِهق ِبمنِزلَِة الْباِلِغ وِإذَا اختلَفَت الْورثَةُ ِفي التكِْفِني فَقَالَ بعضهم نكَفِّنه ِفي ثَوبيِن وقَالَ
ِلأَنه الْمسنونُ وِقيلَ اِلاكِْتفَاُء ِبكَفَِن الِْكفَايِة ِعند ِقلَِّة الْماِل وكَثْرِة الْورثَِة أَولَى فَِإنْ كَانَ ِفي الْماِل كَثْرةٌ وِفي الْورثَِة ِقلَّةٌ 

  .ى فَكَفَن السنِة أَولَ

  

   قَولُه فَِإذَا أَرادوا لَف اللِّفَافَةَ علَيِه ابتدُءوا ِبالْجاِنِب الْأَيسِر فَأَلْقَوه علَيِه 

   ثُم ِبالْأَيمِن 
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كَذَا بعد الْموِت وكَيِفيةُ تكِْفِني الرجِل أَنْ تبسطَ ِلأَنَّ الِْإنسانَ ِفي حياِتِه إذَا ارتدى بدأَ ِبالْجاِنِب الْأَيسِر ثُم يثَني ِبالْأَيمِن فَ
اللِّفَافَةُ طُولًا ثُم يبسطَ علَيها الِْإزار ثُم يقَمص الْميت ويوضع علَى الِْإزاِر مقَمصا ثُم يعطَف الِْإزار ِمن ِشقِِّه الْأَيسِر علَى 

    وساِئِر جسِدِه ثُم يعطَف ِمن ِقبِل ِشقِِّه الْأَيمِن كَذَِلك ثُم اللِّفَافَةُ تعطَف بعد ذَِلكرأِْسِه

  

   قَولُه وتكَفَّن الْمرأَةُ ِفي خمسِة أَثْواٍب إزار وقَِميص وِخمار وِخرقَةٌ تربطُ ِبها ثَدياها وِلفَافَةٌ  

  .وهذَا كَفَن السنِة ِفي حقِّها والْأَولَى أَنْ تكُونَ الِْخرقَةُ ِمن الثَّدييِن إلَى الْفَخذَيِن 

وِفي الْجاِمِع الصِغِري فَوق وِفي الْمستصفَى ِمن الصدِر إلَى الركْبتيِن قَالَ الْخجنِدي تربطُ الِْخرقَةُ علَى الثَّدييِن فَوق الْأَكْفَاِن 
 وهالْقَِميِص واِر والِْإز قفَواللِّفَافَِة و تحِبِه ت ادركُونَ الْمِملُ أَنْ يتحالْأَكْفَاِن ي قفَو لُهقَوو ِحيحالص وهطِْن والْبا وهييثَد

كَفَّنا تكَم كَفَّنثَى ينالْخو الظَّاِهر سلْبأَِة أَنْ تركِْفِني الْمةُ تِفيكَيو فَرعزالْمو فَرصعالْمو ِريرالْح بنتجياطًا وِتيأَةُ احرالْم 
وق ذَِلك ثُم الِْإزار ثُم اللِّفَافَةَ الدرع أَولًا وهو الْقَِميص ويجعلُ شعرها ضِفريتيِن علَى صدِرها فَوق الدرِع ثُم الِْخمار فَ

  وتربطُ الِْخرقَةُ فَوق الْأَكْفَاِن ِعند الصدِر فَوق الثَّدييِن ويكُونُ الْقَِميص تحت الثِّياِب كُلِّها 

  ازاٍب جلَى ثَلَاثَِة أَثْووا عرصفَِإنْ اقْت لُهقَو   

ِني الِْإزعاِهقَةُ يرالْمِن ويبِفي ثَو كَفَّنأَنْ ت هكْريا وقِّهِة ِفي حالِْكفَاي ذَا كَفَنهقَةُ والِْخرو الْقَِميص كرتياللِّفَافَةَ وو ارالِْخمو ار
  .كَالْباِلغِة 

  

   قَولُه ويجعلُ شعرها علَى صدِرها  

  .فَوق الدرِع ِلأَنه أَجمع لَه وآمن ِمن اِلانِتشاِر يعِني ضِفريتيِن 

وقَالَ الشاِفِعي يجعلُ علَى ظَهِرها اعِتبارا ِبالْحياِة قُلْنا ذَاك يفْعلُ ِللزينِة وهِذِه حالَةُ حسرٍة وندامٍة أَلَا ترى أَنَّ من قَالَ 
ي تيةُ الْمينالز تقَطَعِت انوِبالْمةٌ ولَى الْقَفَا ِزينا عهِهِه ِلأَنجلَى وِة عامالِْعم بلُ ذَنعجي هأَن ممع.   

  

  هتيلَا ِلحِت ويالْم رعش حرسلَا يو لُهقَو   

لَاِء والْمهِل وِلأَنه إذَا سرح شعره انفَِصلْ ِمنه شيٌء فَاحِتيج إلَى دفِْنِه معه فَلَا معنى ِلأَنَّ ذَِلك ِزينةٌ والْميت منتِقلٌ إلَى الِْب
 أَي أَتسرحونَ شعرهم يقَالُ ِلفَصِلِه عنه وقَد رِوي أَنَّ ذَِلك ذُِكر ِلعاِئشةَ رِضي اللَّه عنها فَقَالَت أَتنصونَ موتاكُم ِبالتخِفيِف

 ذَِلك تا كَِرههكَأَن هتاِصين دإذْ أَم اهصن.  
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  هرعلَا شو هظُفْر قَصلَا يو لُهقَو   

  .ِلأَنَّ ِفيِه قَطْع جزٍء ِمنه فَلَم يسن بعد موِتِه كَالِْختاِن 

  

 رمجتو لُها قَورتا وِفيه جردلَ أَنْ يالْأَكْفَانُ قَب    

  .} النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام أَمر ِبِإجماِر أَكْفَاِن ابنِتِه { ِلأَنَّ 

  

   قَولُه فَِإنْ خافُوا أَنْ تنتِشر الْأَكْفَانُ عنه عقَدوها  

   ِصيانةً لَه عن الْكَشِف

  

   قَولُه فَِإذَا فَرغُوا ِمنه صلَّوا علَيِه  

والنهي عن الصلَاِة علَى } ولَا تصلِّ علَى أَحٍد ِمنهم مات أَبدا { الصلَاةُ علَى الْميِت ثَاِبتةٌ ِبمفْهوِم الْقُرآِن قَالَ اللَّه تعالَى 
ِبثُب ِعرشي اِفِقنينالْم لَامالسلَاةُ وِه الصلَيا قَالَ عضِة أَينةٌ ِبالسثَاِبتو اِفِقنيوالْم ِلِمنيسلَى الْما عوِته } قَالَ لَا إلَه نلَى ملُّوا عص

 إلَّا اللَّه {ا ِبالْوهضقُطُ فَرسيِة ولَى الِْكفَايع ضفَر ِهيو ِفي ذَِلك لَا ِخلَافو تيالْم رضحي ِإذَا لَماٍت وفَِردناِء مسِبالناِحِد و
   إلَّا واِحد تعينت الصلَاةُ علَيِه كَتكِْفيِنِه ودفِْنِه

  

  رضلْطَانُ إذَا حِه السلَيلَاِة عاِس ِبالصلَى النأَوو لُهقَو   

وِلياِء ِلأَنهم أَقْرب إلَى الْميِت إلَّا أَنَّ السلْطَانَ إذَا حضر كَانَ أَولَى ِمنهم ِبعاِرِض السلْطَنِة وحصوِل إلَّا أَنَّ الْحق ِفي ذَِلك ِللْأَ
  .اِلازِدراِء ِبالتقَدِم علَيِه 

  

  ياِم الْحإم قِْدميت بحتسفَي رضحي فَِإنْ لَم لُهقَو   

 ِليِغي ِللْوبني دمحقَالَ م بحتسذَا مهو اِجبلْطَاِن والس قِْدميلْطَاِن ِلأَنَّ تقِْدِمي السكَت سلَي هأَن ِرفعلَي يالْح امقُلْ فَِإمي لَمو
 لَى ذَِلكع ربجلَا يو يالْح امإم مقَدأَنْ ي.  
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 ثُم لُهقَو ِليالْو    

أَجمع أَصحابنا بعد إماِم الْحي أَنَّ الْأَقْرب فَالْأَقْرب ِمن عصباِت الْميِت أَولَى ولَا حق ِللنساِء ِفي الصلَاِة علَى الْميِت ولَا 
ش نِد معلَى الْأَبع مقَدِب أَنْ يِللْأَقْراِر وغوِرِه ِللصضلَاةُ ِبحالص فُوتكَان تِفي م بالْأَقْر فَِإنْ غَاب هعِد معةَ ِللْأَبلَا ِولَاي هاَء ِلأَن

و هعنمِد أَنْ يعاٍب كَانَ ِللْأَبِبِكت هرغَي اِئبالْغ ملَِد فَِإنْ قَدالْب اِرجكُونَ خأَنْ ي وهلَى وأَو دعِزلَِة فَالْأَبنِر ِبمِفي الِْمص ِريضالْم
 مقَدا أَنْ يِدِهمِلأَح سلَيلَى وا أَوِسن مهرٍة فَأَكْبجراِن ِفي دِليى واوسفَِإنْ ت هعنمِد أَنْ يعِللْأَب سلَياَء وش نم مقَدِحيِح يالص

 قَدم كُلُّ واِحٍد ِمنهما رجلًا كَانَ الَِّذي قَدمه الْأَكْبر أَولَى وِإنْ أَوصى الْميت أَنْ يصلِّي علَيِه رجلٌ غَير شِريِكِه إلَّا ِبِإذِْنِه فَِإنْ
  .لَم يقَدم علَى الْوِلي وقَالَ بعضهم الْوِصيةُ باِطلَةٌ 

لَى وأَو ِصيالْو دمقَالَ أَحو جوا زلَهأَةُ ورالْم تاتِإنْ مو ِليلَى الْوع مقُد هاؤعى دجري نى ِمموصإنْ كَانَ الْم اِلكقَالَ م
ا الزوِج ينبِغي لَه أَنْ يقَدم أَباه تعِظيما لَه وابن باِلغٌ فَالِْولَايةُ ِلِلابِن ِلأَنَّ الزوج صار كَالْأَجنِبي إلَّا أَنَّ هذَا اِلابن إنْ كَانَ ِمن هذَ

   ويكْره أَنْ

الَاِة أَوولَى الْموماقَِة وتلَى الْعوكَذَا موا ودعِإنْ بِج ووالز لَى ِمنا أَوهتبصفَع نا ابلَه كُني لَم كَذَا لَولَى أَِبيِه وع مقَدتي لَى ِمن
الزوِج ِلأَنَّ سببه انقَطَع ِبالْموِت ولَو كَانَ لَها أَب وابن وزوج وابنها ِمن هذَا الزوِج فَاِلابن أَولَى وينبِغي أَنْ يقَدم جده أَبا 

دا الْجإلَّا ِبِرض اهأَب مقَدلَا يِة وتيِه الْمأُم ِغي لَهبني لَِكنِب وكَاتةُ ِللْمفَالِْولَاي اِضرح لَاهومو هدبع ِب أَوكَاتالْم لَدو اتم لَوو 
اًء إنْ أُديت ِكتابته أَو كَانَ الْمالُ أَنْ يقَدم الْمولَى وِإذَا مات الْمكَاتب ِمن غَيِر وفَاٍء فَالْمولَى أَحق ِبالصلَاِة علَيِه وِإنْ ترك وفَ

 اتِإذَا مِه ولَيلَاِة عِبالص قلَى أَحوا فَالْمالُ غَاِئبِإنْ كَانَ الْملَى ووالْم ِمن قِب أَحكَاتالْم نفَاب لَفِه التلَيع افخا لَا ياِضرح
  .الصلَاِة علَيِه ِمن وِليِه كَذَا ِفي الْعيوِن الْعبد فَمولَاه أَحق ِب

 قَطَعان قَد لَى ِلأَنَّ الِْملْكوالْم لَى ِمنأَو الْأَخو قَالَ الْأَب نم مهفَِمن رح أَخ أَو رح أَب لَهو دبالْع اتاِت إذَا ماِقعِفي الْوو
قَالَ الْم نم مهِمنى ووِه الْفَتلَيعكِْم ِملِْكِه ولَى حع اتم هلَى ِلأَنلَى أَوو.  

  

   قَولُه وِإنْ صلَّى علَيِه غَير الْوِلي أَو السلْطَاِن أَعاد الْوِلي الصلَاةَ  

  .ذَا صلَّى علَيِه السلْطَانُ فَلَا إعادةَ ِلأَحٍد ِلأَنه مقَدم علَى الْوِلي يعِني إذَا أَراد الِْإعادةَ وقَيد ِبغيِر السلْطَاِن ِلأَنه إ

  

  هدعب دأَح لِّيصأَنْ ي زجي لَم ِليِه الْولَيلَّى عِإنْ صو لُهقَو   

شم را غَيفَلُ ِبهالنلَى وى ِبالْأَوأَدتي ضأَنْ ِلأَنَّ الْفَر ملَه سِزلَِتِه لَينونَ ِبمراُء آخِليِت أَويِللْمو ِليِه الْولَيلَّى عص لَووٍع ور
    فَلَه ذَِلك ِلأَنهيِعيدوا ِلأَنَّ ِولَايةَ الَِّذي صلَّى علَيِه متكَاِملَةٌ ولَو صلَّى علَيِه الْوِلي وأَراد السلْطَانُ أَنْ يصلِّي علَيِه
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مقَدم ِفي حق صلَاِة الِْجنازِة علَى الْوِلي وِلهذَا لَا يجوز ِللسلْطَاِن أَنْ يصلِّي علَى الِْجنازِة ِبالتيمِم ِفي الِْمصِر خوف الْفَواِت 
   لتيمِم كَذَا ِفي النهايِةِلأَنَّ الِْولَايةَ إلَيِه ولَا ضرورةَ ِبِه إلَى ا

  

   قَولُه فَِإنْ دِفن ولَم يصلَّ علَيِه صلَّى علَى قَبِرِه  

  .ما لَم تمِض ثَلَاثَةُ أَياٍم 

ِلك أَكْبر الرأِْي وهو الصِحيح ِلاخِتلَاِف الْحاِل وِفي الِْهدايِة ما لَم يتفَسخ ولَم يقَدره ِبثَلَاثَِة أَياٍم بلْ قَالَ الْمعتبر ِفي ذَ
 رالْح اِن ِمنمِتلَاِف الزِباخاِل وزالْهِن ومِت ِفي السياِل الْمِتلَاِف حِباخ ِلفتخاِء يزالْأَج فِْريقِني أَنَّ تعكَاِن يالْماِن ومالزو

لَاِف الْمكَاِن ِمن الصلَابِة والرخاوِة ِفي الْأَرِض حتى أَنه لَو كَانَ ِفي رأِْيِهم أَنه قَد تفَسخ قَبلَ ثَلَاثَِة أَياٍم لَا والْبرِد وِباخِت
غي لَم مهوا أَنذَكَر ِه ثُملَيلَاِة عالص دعب وهفَند لَوِه ولَيلُّونَ عصا يلَّوصو لُوهغَسو وهجرأَخ ابرِه التلَيِهيلُوا عي فَِإنْ لَم ِسلُوه

عي لَاةَ لَمالص ا ِلأَنَّ ِتلْكانسِتحِر اسلَى الْقَبا عِه ثَاِنيلَيلَاةَ عونَ الصِعيديو وهِرجخي لَم ابرالُوا التِإنْ أَها وِه ثَاِنيلَيك عرا ِلتِبه دت
   .الطَّهارِة مع الِْإمكَاِن والْآنَ زالَ الِْإمكَانُ وسقَطَت فَِريضةُ الْغسِل 

  

   قَولُه والصلَاةُ أَنْ يكَبر تكِْبريةً يحمد اللَّه تعالَى عِقيبها  

آِخِرِه وِمن شرِط ِصحِة صلَاِة الِْجنازِة الطَّهارةُ والستر واسِتقْبالُ الْقِبلَِة والِْقيام حتى أَي يقُولُ سبحانك اللَّهم وِبحمِدك إلَى 
 هفَكَأَن كَهراِم فَِإذَا تالِْقي ِمن را أَكْبِفيه سلَي هاِم ِلأَنلَى الِْقيِة عرالْقُد عا مقَاِعد وزجا لَا تِريضِت ميالْم ِليِإنْ كَانَ وا ولِّهصي لَم

  .فَصلَّى قَاِعدا وصلَّى الناس خلْفَه ِقياما أَجزأَهم ِعندهما 

اِتِه إجماعا وِإنْ كَانَ ِفي ثَوِب وقَالَ محمد يجِزئ الِْإمام ولَا يجِزئ الْمأْموِمني علَى أَصِلِه ويسقُطُ فَرض الصلَاِة ِبصلَ
الْمصلِّي نجاسةٌ أَكْثَر ِمن قَدِر الدرهِم لَم تجز الصلَاةُ وكَذَا إذَا افْتتحها علَى موِضٍع نِجٍس لَم تجز وِإنْ قَامت امرأَةٌ ِفيها 

  .اته ومن قَهقَه ِفيها أَعاد الصلَاةَ ولَم يِعد الْوضوَء إلَى جاِنِب رجٍل لَم تفِْسد علَيِه صلَ

  

  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَى النلِّي عصيةً وةً ثَاِنيكِْبريت ركَبي ثُم لُهقَو   

لنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَما ِفي الْخطَِب والتشهِد فَيقُولُ اللَّهم صلِّ علَى ِلأَنَّ الثَّناَء علَى اللَِّه تعالَى يِليه الصلَاةُ علَى ا
{ اةُ والسلَام سيِدنا محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما صلَّيت علَى إبراِهيم وعلَى آِل إبراِهيم إنك حِميد مِجيد قَالَ علَيِه الصلَ

  .} الْأَعمالُ موقُوفَةٌ والدعوات محبوسةٌ حتى يصلَّى علَي أَولًا وآِخرا 
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  ِلِمنيسِللْمِت ويِللْمفِْسِه وا ِلنو ِفيهعدةً ثَاِلثَةً يكِْبريت ركَبي ثُم لُهقَو   

{ كَي يغفَر لَه فَيستجاب دعاؤه ِفي حق غَيِرِه وِلأَنَّ ِمن سنِة الْأَدِعيِة أَنْ يبدأَ ِفيها ِبنفِْسِه قَالَ اللَّه تعالَى معناه يدعو ِلنفِْسِه ِل

   رب اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخلَ} { ؤِمِنني ربنا اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِللْم} { يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا 

النِبي صلَّى { ولَيس ِفيِه دعاٌء مؤقَّت وِإنْ تبرك ِبالْمنقُوِل فَحسن وقَد رِوي أَنَّ } رب اغِْفر ِلي وِلأَِخي } { بيِتي مؤِمنا 
لَّمسِه ولَيع ا اللَّهِمن هتييأَح نم ما اللَّهثَانأُنا وذَكَِرنا وكَِبِرينا وِغِرينصا وغَاِئِبنا واِهِدنشا وِتنيما ونيِلح اغِْفر مقُولُ اللَّهكَانَ ي 

اللَّهم إنْ كَانَ زاِكيا فَزكِِّه وِإنْ كَانَ : ، وقَد رِوي ِفيِه ِزيادةٌ } ِن فَأَحِيِه علَى الِْإسلَاِم ومن توفَّيته ِمنا فَتوفَّه علَى الِْإميا
  .خاِطئًا فَاغِْفر لَه وارحمه واجعلْه ِفي خيٍر ِمما كَانَ ِفيِه واجعلْه خير يوٍم جاَء علَيِه 

اللَّهم اجعلْه لَنا فَرطًا واجعلْه لَنا ذُخرا وأَجرا واجعلْه لَنا :  إذَا كَانَ صِغريا أَو مجنونا فَلْيقُلْ وهذَا إذَا كَانَ باِلغا عاِقلًا أَما
  .شاِفعا مشفَّعا 

يا واجعلْه لَنا شاِفعا مشفَّعا أَي مقْبولًا شفَاعته فَِإنْ كَانَ لَا فَرطًا أَي ساِبقًا مهيئًا لَنا مصاِلحنا ِفي الْجنِة وذُخرا أَي خيرا باِق
 ِمن ذَِلك يحِسن شيئًا ِمن هِذِه الْأَدِعيِة قَالَ اللَّهم اغِْفر لَنا وِلواِلِدينا ولَه وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ولَا ينبِغي أَنْ يجهر ِبشيٍء

  .ِلأَنَّ ِمن سنِة الدعاِء الْمخافَتةَ 

  

  لِّمسيةً واِبعةً ركِْبريت ركَبي ثُم لُهقَو   

 نع نِوي ِبالْأُولَى منلْ يا بِفيِهم تيِوي الْمنلَا يِن ويتِليمست لِّمسيٍء ويا ِبشهدعو بعدلَا ياِلِه وِشم نع نِة مِبالثَّاِنيِميِنِه وي
ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي الْآِخرِة حسنةً { كَذَا ِفي الْفَتاوى وبعض الْمشاِيِخ استحسن أَنْ يقَالَ بعد التكِْبريِة الراِبعِة 

سبحانَ ربك رب الِْعزِة { الْآيةَ وبعضهم } ربنا لَا تِزغْ قُلُوبنا بعد إذْ هديتنا { ن بعضهم واستحس} وِقنا عذَاب الناِر 
   ويقُومإلَى آِخِر السورِة إلَّا أَنَّ ظَاِهر الْمذْهِب أَنْ لَا يقُولَ بعدها شيئًا إلَّا السلَام } عما يِصفُونَ 

الِْإمام ِبِحذَاِء صدِر الْميِت رجلًا كَانَ أَو امرأَةً وِعند أَِبي حِنيفَةَ يقُوم ِمن الرجِل ِبِحذَاِء رأِْسِه وِمن الْمرأَِة ِبِحذَاِء وسِطها 
ِبالِْخي امفَالِْإم اِئزنج عمتِإذَا اجِني وِكِني السسٍت ِبتيلَى كُلِّ ملَّى عاَء صِإنْ شةً واِحدلَاةً وا صا كُلِّههلَيلَّى عاَء صاِر إنْ ش

مهدعاِن بيبالص ثُم امِلي الِْإما ياِل ِممجالر اِئزنج تِضعاٍن ويِصباء وِنساٍل وِرج ِمن اِئزنج تعمتِإنْ اجٍة ولَى ِحدع ثُم 
النساِء وِإنْ كَانَ حر وعبد فَكَيف وضعت أَجزأَك وِإنْ كَانَ عبد وامرأَةٌ حرةٌ وِضع الْعبد ِمما يِلي الِْإمام والْمرأَةُ خلْفَه قَالَ 

رٍل وجر لْفلٌ خجر ِضعو اِئزنج تعمتإذَا اج فوسو يِنيفَةَ إنْ أَبو حقَالَ أَبا وجركَذَا دِر هأِْس الْآخر فَلَ ِمنٍل أَسجر أْس
وضعوهم هكَذَا فَحسن وِإنْ وضعوا رأْس كُلِّ واِحٍد ِبِحذَاِء رأِْس صاِحِبِه فَحسن وهذَا أَولَى حتى يِصري الِْإمام ِبِإزاِء الْكُلِّ 

  .ن يجعلُ الرجالُ ِمما يِلي الِْإمام والصبيانُ بعدهم والْخناثَى بعدهم والنساُء بعدهم ِمما يِلي الِْقبلَةَ ولَِك
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   قَولُه ولَا يرفَع يديِه إلَّا ِفي التكِْبريِة الْأُولَى  

    مقَام ركْعٍة والركْعةُ الثَّاِنيةُ والثَّاِلثَةُ والراِبعةُ لَا ترفَع ِفيها الْأَيِدي فَكَذَا تكِْبريات الِْجنازِةِلأَنَّ كُلَّ تكِْبريٍة قَاِئمةٌ

  

   قَولُه ولَا يصلَّى علَى ميٍت ِفي مسِجِد جماعٍة  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِلقَو }نم لَه رٍة فَلَا أَجاعمِجِد جسٍت ِفي ميلَى ملَّى علَاِة }  صفًا ِللصكُونَ ِفي ظَرِملُ أَنْ تتحي
ِد فَعلَى هذَا يكُونُ التقِْدير ويحتِملُ أَنْ تكُونَ ظَرفًا ِللْميِت واختلَفُوا ِفي الِْعلَِّة ِفي ذَِلك فَِقيلَ ِلأَنه لَا يؤمن ِمنه تلِْويثُ الْمسِج

ظَرفًا ِللْميِت ، فَعلَى هذَا لَو كَانت الْجماعةُ ِفي " ِفي " ولَا يصلَّى علَى ميٍت موضوٍع ِفي مسِجِد جماعٍة وتكُونُ 
نَّ الْمسِجد إنما بِني ِللْمكْتوباِت فَعلَى هذَا يكُونُ التقِْدير ولَا يصلَّى ِفي الْمسِجِد والْميت ِفي غَيِرِه لَم تكْره وِقيلَ الِْعلَّةُ أَ

ظَرفًا ِللصلَاِة فَعلَى هذَا لَو كَانَ الْميت موضوعا ِفي الْمسِجِد والناس خاِرج " ِفي " مسِجِد جماعٍة علَى ميٍت وتكُونُ 
الْمسِجِد لَا يكْره وِبالْعكِْس يكْره ، والْكَراهةُ ِقيلَ كَراهةُ تحِرٍمي وِقيلَ كَراهةُ تنِزيٍه وقَيد ِبقَوِلِه مسِجِد جماعٍة إذْ لَو كَانَ 

أْسفَلَا ب ِلذَِلك ا أُِعدِجدسم   

  

   ِه أَخذُوا ِبقَواِئِمِه الْأَربِع قَولُه فَِإذَا حملُوه علَى سِريِر 

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيةُ قَالَ عنالس تدرا { ِبِه ومتةً حِفرغم لَه اللَّه ِع غَفَربا الْأَراِئِمهةً ِبقَوازلَ ِجنمح نِة } مازلُ الِْجنمحو
  .أَنْ يباِدر ِفي الِْعبادِة فَقَد حملَ الِْجنازةَ سيد الْمرسِلني فَِإنه حملَ ِجنازةَ سعِد بِن معاٍذ ِعبادةٌ فَينبِغي ِلكُلِّ أَحٍد 

  

   قَولُه ويمشونَ ِبِه مسِرِعني دونَ الْخبِب  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عاكُ{ ِلقَوتولُوا ِبمجقَالَ ع أَو اِقكُمنأَع نع وهمتا أَلْقَيرش كِإنْ يِه وإلَي موهمتما قَدريخ كفَِإنْ ي م
أْس ِبِه والْمشي الْخبب ضرب ِمن الْعدِو دونَ الْعنِق والْعنق خطْو فَِسيح والْمشي أَمام الِْجنازِة لَا ب} فَبعدا ِلأَهِل الناِر 

  .خلْفَها أَفْضلُ ِعندنا 

  .وقَالَ الشاِفِعي أَمامها أَفْضلُ وعلَى متِبِعي الِْجنازِة الصمت ويكْره لَهم رفْع الصوِت ِبالذِّكِْر والِْقراَءِة 

  

 ِللن ِرِه كُِرهوا إلَى قَبلَغفَِإذَا ب لُهاِل قَوجاِق الرنأَع نع عوضلَ أَنْ يقَب وداِس الْقُع   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه علٍَد ِلقَولٍَد إلَى بب ِت ِمنيقْلٌ الْمن هكْريِفيِه و كَنأَم امالِْقيِن واوعةُ إلَى التاجالْح قَعت قَد هلُوا { ِلأَنجع
ِبم اكُمتُءوا } ودبلُ أَنْ يِة فَالْأَفْضازلَى الِْجنلَاةَ عونَ الصِريدي مهو سمالش ِهملَيع تبغَر مفِْنِه قَود أِْخريقِْلِه تِفي نو
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مغِرِب وِهي آكَد ِمن صلَاِة الِْجنازِة ولَا بأْس أَنْ يذْهب إلَى ِبالْمغِرِب ثُم يصلُّونَ بعد ذَِلك علَى الِْجنازِة ِلأَنه يكْره تأِْخري الْ
  .الِْجنازِة راِكبا غَير أَنه يكْره لَه التقَدم أَمامها ِبِخلَاِف الْماِشي ِلأَنه إذَا تقَدم راِكبا تأَذَّى ِبِه حاِملُوها ومن هو معها 

   خرجنا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي{ وِفي الْمصاِبيِح ما يدلُّ علَى كَراِهيِة الركُوِب قَالَ ِفيِه عن ثَوبانَ قَالَ 

وِلأَنَّ الركُوب تنعم } ِه علَى أَقْداِمِهم وأَنتم علَى ظُهوِر الدواب ِجنازٍة فَرأَى قَوما ركْبانا فَقَالَ أَلَا تستحيونَ أَنَّ ملَاِئكَةَ اللَّ
اِء أَنْ يسِغي ِللنبنلَا ياٍر وِتباعِعظٍَة وٍة وامدنٍة ورسالَةُ حِذِه حالَِة ِلأَنَّ هِذِه الْحِفي ِمثِْل ه ِليقلَا ي ذَِلكلَذُّذٌ وتو عم نجرخ

النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام لَما رأَى النساَء ِفي الِْجنازِة قَالَ لَهن أَتحِملْن مع من يحِملُ أَتدلِّني ِفيمن { الِْجنازِة ِلما رِوي أَنَّ 
وِلأَنهن لَا يحِملْن ولَا يدِفن ولَا يضعن ِفي الْقَبِر } فَانصِرفْن مأْزوراٍت غَير مأْجوراٍت يدلِّي أَتصلِّني ِفيمن يصلِّي قُلْن لَا قَالَ 

 وِرِهنضى ِلحنعفَلَا م.  

الناِئحةُ ومن حولَها ِمن مستِمِعيها فَعلَيِهم لَعنةُ اللَِّه { ام وِإذَا كَانَ مع الِْجنازِة ناِئحةٌ تزجر وتمنع ِلقَوِلِه علَيِه الصلَاةُ والسلَ
 ِعنيماِس أَجالنلَاِئكَِة والْموِب } ويالْج قشوِد ودلَطِْم الْخوِر والثُّبِل وياِء ِبالْوعالدِح ووِرِمي النحلَى تةُ عالْأُم تعمأَجو

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِة قَالَ عاِهِليلُ الْجذَا ِفعوِه ِلأَنَّ هجِش الْومخاقَِّة { والشاِلقَِة والْحاِلقَِة والص ِريٌء ِمنا باِلقَةُ } أَنفَالص
أْسر ِلقحاِلقَةُ الَِّتي تالْحِة واحيا ِبالنهتوص فَعرالَِّتي ت نعِة وِصيبالْم دا ِعنهبثَو ا أَوهقَِميص قشاقَّةُ الَِّتي تالشِة وِصيبالْم دا ِعنه

 } وحنِة أَنْ لَا نعيِفي الْب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا رنلَيذَ عأَخ ةَ قَالَتِطيع أُم {ر ةُ ِهياحيالنِب ودِت ِبالنوالص فْع
 ِبِه إذَا لَم أْسكَاُء فَلَا با الْبأَمكَاِء وِت ِبالْبوفِْع الصاطُ ِفي را الِْإفْرضأَي هكْريِت ويالْم اِسنحا مِتهوِة ِبصاِدبالن ِديدعت بدالنو

   النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام بكَى علَى ولَِدِه إبراِهيم وقَالَ{  ِفي رفِْع الصوِت ِلأَنَّ يكُن ِفيِه ندب ولَا نوح ولَا إفْراطٌ

 :لَا أَنونَ لَوونزحلَم اِهيمرا إبك يلَيا عِإنو بِخطُ الرسا يقُولُ ملَا نو عشخي الْقَلْبو عمدت نيالْع قِصد دعوو قلٌ حقَو ه
وطَِريق بين لَحِزنا أَكْثَر ِمن هذَا ثُم فَاضت عيناه فَقَالَ لَه سعد ما هذَا يا رسولَ اللَِّه قَالَ إنها رحمةٌ يضعها اللَّه ِفي قَلِْب 

باِدِه الرحماَء فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَلَست قَد نهيت عن الْبكَاِء قَالَ لَا إنما نهيت عن النوِح من يشاُء وِإنما يرحم اللَّه ِمن ِع
 {.   

  

  دلْحيو رالْقَب فَرحيو لُهقَو   

وينبِغي أَنْ يكُونَ ِمقْدار عمِقِه إلَى صدِر رجٍل وسِط الْقَامِة وكُلَّما زاد إنما أَخر الشيخ ِذكْر الْقَبِر ِلأَنه آِخر ِجهاِز الْميِت 
 هرونَ غَيِفرحا ِقيلَ يِعظَام ا أَوتيوا ِفيِه مدجا فَوروا قَبفَرح لَواِع ويالض نِت عيةَ الْمانلُ ِلأَنَّ ِفيِه ِصيأَفْض وذَا فَهونَ هِفنديو

   .إلَّا أَنْ يكُونَ قَد فَرغَ ِمنه وظَهر ِفيِه ِعظَام فَِإنهم يجعلُونَ الِْعظَام ِفي جاِنِب الْقَبِر ويدِفنونَ الْميت معها 
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   قَولُه ويدخلُ الْميت ِمما يِلي الِْقبلَةَ  

خي ذَا إذَا لَمهِحِم وو الرذَوِة ووررِل الضأِْسِه ِلأَجِل رِقب لُّ ِمنسي هفَِإن ِه ذَِلكلَيع ِشيا إذَا خالَ أَمهنِر أَنْ يلَى الْقَبع ش
نْ يسوى اللَِّبن علَيها ِلأَنَّ بدنها عورةٌ فَلَا يؤمن والْمحرِم أَولَى ِبِإدخاِل الْمرأَِة الْقَبر ِمن غَيِرِهم ويسجى قَبرها ِبثَوٍب إلَى أَ

 هِريرطَّى سغا لَا يِل كَمجالر رى قَبجسلَا يِذِه الِْعلَِّة وِش ِلهعطَّى ِبالنغا تهِلأَنِر وا ِفي الْقَباِلهزالَ إنح هٌء ِمنيش كَِشفنأَنْ ي
   .نعِش ِبال

  

   قَولُه فَِإذَا وِضع ِفي لَحِدِه قَالَ الَِّذي يضعه ِباسِم اللَِّه وعلَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه  

رقَب ِخلَهدأَنْ ي أْسلَا بِتِه وِريعلَى شع اك أَينلَّموِل اللَِّه سسلَى ِملَِّة رعاك ونعضِم اللَِّه وِباس ِلأَنَّ أَي رتو أَو فْعاِل شجالر ِمن ه
 } بيهصاِس وبالْع نلُ بالْفَضو اسبالْعو ِليع هرقَب لَهخأَد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن {  

   قَولُه ويوجه إلَى الِْقبلَِة  

 ِبذَِلك }ولُ اللَِّه صسر رلَةَ أَمقِْبلْ ِبِه الِْقبتاس ِليا عطَِّلِب فَقَالَ يِد الْمبِني عب لٌ ِمنجر اتم ِحني لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه
جِلو وهِكبلَا تِبِه ونِلج وهعضوِل اللَِّه وسلَى ِملَِّة رعِم اللَِّه وا ِباسِميعقُولُوا جالًا وِتقْبِرِه اسِلظَه لْقُوهلَا تِهِه و {.  

  

  هنع قَدلُّ الْعحتو لُهقَو   

  .ِلأَنها إنما فُِعلَت ِلئَلَّا تنتِشر الْأَكْفَانَ وقَد أُِمن ِمن ذَِلك وِإنْ دِفنت معه فَلَا بأْس ِبِه 

  

   قَولُه ويسوى اللَِّبن علَيِه  

  .} النِبي علَيِه السلَام جِعلَ لَحده اللَِّبن  { ِلأَنَّ

   .وِفي الْفَتاوى وِضع علَيِه حزمةٌ ِمن قَصٍب والْقَصب ِفي معنى اللَِّبِن ِفي قُرِبِه ِمن الِْبلَاِء 

  

  بشالْخو رالْآج هكْريو لُهقَو   

الِْبناِء وهو لَا يِليق ِبالْميِت ِلأَنَّ الْقَبر موِضع الِْبلَاِء فَعلَى هذَا تكْره الْأَحجار وِقيلَ إنما يكْره الْآجر ِلأَنه مسته ِلأَنهما ِلأَحكَاِم 
الَ ِفي النهايِة هذَا التعِليلُ لَيس ِبصِحيٍح فَِإنَّ ِمساس الناِر ِفي النار فَلَا يتفَاَءلُ ِبِه فَعلَى هذَا لَا يكْره الْحجر والْخشب وقَ

جالْأَوو ِسيخرقَالَ الس ارالن هتسم قَدو اراِء الْحِبالْم تيلَ الْمسغةَ أَنْ ينِة فَِإنَّ الساهِعلَّةً ِللْكَر لُحصلَا ي رِليِل الْآجعِفي الت ه
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 هكْرى لَا يارخب اِيخشقَالَ ماِر والن ِفيِه أَثَر دوجلَا ي بشالْخِب وشالْخو رالْآج نيب عمج هاِء ِلأَنالِْبن كَامقَالَ ِلأَنَّ ِفيِه أَحأَنْ ي
ضعِف الْأَراِضِي حتى قَالَ محمد بن الْفَضِل لَو اتخذُوا تابوتا ِمن حِديٍد لَم أَر ِبِه الْآجر ِفي ِبلَاِدنا ِلِمساِس الْحاجِة إلَيِه ِل

 اللَِّبن تيِلي الْما يِمم عوضِغي أَنْ يبني اِر لَِكنيِذِه الدا ِفي هأْسب.  

الْآج هكْرا يمإن اِشيترمقَالَ التِع وبالس ةً ِمنمكُونُ ِعصي هِلأَن هكْرِق اللَِّبِن لَا يفَو ا إذَا كَانَ ِمنأَم تيِلي الْما يإذَا كَانَ ِمم ر
لْحِديِد ينبِغي أَنْ يفْرش ِفيِه التراب وِصيانةً عن النبِش قَالَ ِفي الْفَتاوى علَى قَوِل محمِد بِن الْفَضِل إذَا اتخذُوا التابوت ِمن ا

.  

  

   قَولُه ولَا بأْس ِبالْقَصِب  

 وكبحالْم وه وجسنالْمو ِضِهمعب دِعن هكْرفَي وجسنا الْموِج أَمسنالْم رِني غَيعي.  

  

   قَولُه ثُم يهالُ التراب علَيِه  

بأْس ِبأَنْ يِهيلُوا ِبأَيِديِهم وِبالْمساِحي وِبكُلِّ ما أَمكَن يقَالُ ِهلْت التراب إذَا صببته وأَرسلْته وكَذَِلك يقَالُ حثَا التراب ولَا 
هيلُ الِْإرسالُ ِمن غَيِر دفٍْع ويقَالُ ِهلْت الدِقيق ِفي الِْجراِب إذَا أَيضا إذَا صبه إلَّا أَنَّ الْحثْي لَا يكُونُ إلَّا مع دفِْع التراِب والْ

نِلم بحتسيٍل وِر كَيغَي ته ِمنببص   

بِل رأِْس الْميِت ويقُولُ ِفي الْحثْيِة شِهد دفْن ميٍت أَنْ يحثُو ِفي قَبِرِه ثَلَاثَ حثَياٍت ِمن التراِب ِبيديِه جِميعا ويكُونُ ِمن ِق
وِقيلَ يقُولُ ِفي } وِمنها نخِرجكُم تارةً أُخرى { وِفي الثَّاِلثَِة } وِفيها نِعيدكُم { وِفي الثَّاِنيِة } ِمنها خلَقْناكُم { الْأُولَى 

نج نع ضاِف الْأَرج موِر الِْعِني الْأُولَى اللَّهالْح ِمن هجوز مِفي الثَّاِلثَِة اللَّهوِحِه واِء ِلرمالس ابوأَب حافْت مِة اللَّهِفي الثَّاِنيِه ويب
   .وِإنْ كَانت امرأَةً قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة اللَّهم أَدِخلْها الْجنةَ ِبرحمِتك 

  

 نسيو لُهقَو طَّحسلَا يو رالْقَب م   

 ِهيِه وياِحبصو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر رقَب داهش نِني مربقَالَ أَخ ِعيخالن اِهيمرإب نع ِويا رِلم عبرلَا يو أَي
هكْريٍر ودم ِمن ا فَلْقهلَيةٌ عمنسم لَامِه السلَيِلِه عا ِلقَوهلَيع بالْكَتا وهلَياُء عالِْبنا وهِصيصجتوِر والْقُب طِْينيوا {  تصصجلَا ت

يها ِلأَنه يفْعلُ ِلتسِويِة التراِب وعن أَِبي ولَا بأْس ِبرش الْماِء علَ} الْقُبور ولَا تبنوا علَيها ولَا تقْعدوا علَيها ولَا تكْتبوا علَيها 
النِبي علَيِه السلَام { يوسف أَنه كَِره الرش أَيضا ِلأَنه يجِري مجرى التطِْيِني ولَا بأْس ِبالدفِْن ِباللَّيِل ولَِكنه ِبالنهاِر أَمكَن ِلأَنَّ 

اِء دِبعلَةَ الْأَرلَي ِفن { فْنلُ الدالْأَفْضلًا وا لَيمهنع اللَّه ِضيةُ رفَاِطمةُ واِئشع تِفندلًا ولَي ِفند هنع اللَّه ِضيانُ رثْمع كَذَِلكو
ن الْميت أَنْ يجِلسوا ساعةً ِعند الْقَبِر بعد الْفَراِغ ِبقَدِر ما ينحر ِفي الْمقْبرِة الَِّتي ِفيها قُبور الصاِلِحني ويستحب إذَا دِف
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  .جزور ويقَسم لَحمها يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ ِللْميِت 

ن دفِْن الْميِت وقَف علَى قَبِرِه وقَالَ استغِفروا ِلأَِخيكُم واسأَلُوا كَانَ النِبي علَيِه السلَام إذَا فَرغَ ِم{ قَالَ ِفي سنِن أَِبي داود 
ِتمتها ورِوي وكَانَ ابن عمر يستحب أَنْ يقْرأَ علَى الْقَبِر بعد الدفِْن أَولَ سورِة الْبقَرِة وخا} اللَّه لَه التثِْبيت فَِإنه الْآنَ يسأَلُ 

أَنَّ عمرو بن الْعاِص رِضي اللَّه عنه قَالَ وهو ِفي ِسياِق الْموِت إذَا أَنا ِمت فَلَا تصحبِني ناِئحةٌ ولَا نار فَِإذَا دفَنتموِني فَشنوا 
رِري قَدلَ قَبووا حأَِقيم ا ثُمنش ابرالت لَيي عبلَ رسر اِجعاذَا أُرم ظُرأَنو ِبكُم أِْنستى أَستا حهملَح مقَسيو ورزج رحنا يم 

ِة أَيمجعِني الْمِبالش ابرالت لَيوا عنفَش لُهقَو   

من عزى مصابا فَلَه ِمثْلُ أَجِرِه ومن عزى ثَكْلَى كُِسي بردا ِمن {  السلَام صبوه قَِليلًا قَِليلًا ويستحب التعِزيةُ ِلقَوِلِه علَيِه
كْره بعد ذَِلك ووقْتها ِمن ِحِني يموت إلَى ثَلَاثَِة أَياٍم وت} الْجنِة ومن عزى مصابا كَساه اللَّه ِمن حلَِل الْكَرامِة يوم الِْقيامِة 

ِلأَنها تجدد الْحزِن إلَّا أَنْ يكُونَ الْمعزى أَو الْمعزي غَاِئبا فَلَا بأْس ِبها وِهي بعد الدفِْن أَفْضلُ ِمنها قَبلَه ِلأَنَّ أَهلَ الْميِت 
 وِلأَنَّ وحشتهم بعد الدفِْن ِلِفراِقِه أَكْثَر وهذَا إذَا لَم ير ِمنه جزع شِديد فَِإنْ رأَوا ذَِلك مشغولُونَ قَبلَ الدفِْن ِبتجِهيِز الْميِت

وأَلْهمك صبرا وأَجزلَ لَنا ولَك قُدمت التعِزيةُ ِلتسِكيِنِهم ولَفْظُ التعِزيِة عظَّم اللَّه أَجرك وأَحسن عزاَءك وغَفَر ِلميِتك 
 ذَِلك ِمن نسأَحا ورِر أَجبفَقَالَ إنَّ ِللَِّه { ِبالص لَدا ولَه اتم اِتِه كَانَ قَدنى بدِلِإح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسةُ رِزيعت

  .}  شيٍء ِعنده ِبأَجٍل مسمى ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى وكُلُّ

ومعنى قَوِلِه إنَّ ِللَِّه ما أَخذَ أَي الْعالَم كُلُّه ِملْك اللَِّه فَلَم يأْخذْ ما هو لَكُم بلْ أَخذَ ِملْكَه وهو ِعندكُم عاِريةٌ ومعنى قَوِلِه 
بها وم طَى أَيا أَعم لَهو هضقَب قَد نم ى أَيمسٍل مِبأَج هدٍء ِعنيكُلُّ شو لُهقَوو لَه ولْ هِملِْكِه ب نع اِرجخ وه سلَي لَكُم ه

   .فَقَد انقَضى أَجلُه الْمسمى فَلَا تجزعوا واصِبروا واحتِسبوا 

  

  دعلَّ بهتاس نمو لُهِه قَولَيع لِّيصلَ وغُسو يمِة سالِْولَاد   

 دكَاِء ِعنِبالْب هتوص فَعرأَنْ ي ِبيلَالُ الصِتهاسِت ووالص فْعِبِه ر ادراِء الْفَاِعِل ِلأَنَّ الْملَى ِبناِء عِح التلَّ ِبفَتهتِة اسايهقَالَ ِفي الن
 ِتِه أَواٍة ِولَاديلَى حلُّ عدا يِمم ِر ذَِلكغَي ٍب أَوثَاؤت طَاٍس أَوع اٍخ أَورص ٍو أَوضِريِك عحت اِة ِمنيلَى الْحلُّ عدا يم هِمن دوجي

 حركَةُ الْمذْبوِح ولَا ِعبرةَ ِبها حتى لَو ذُِبح رجلٌ فَمات مستِقرٍة ولَا ِعبرةَ ِباِلانِتفَاِض وبسِط الْيِد وقَبِضها ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء
جرخ ى لَوتاِل حِفصاِم اِلانمت داةُ ِعنيطُ الْحرتشتِت ويالْم كْمالَِة حِذِه الْحِفي ه ِلأَنَّ لَه وحذْبالْم ِرثْهي لَم كرحتي وهو وهأَب 

رأْسه ثُم صاح وخرج باِقيه ميتا لَا يحكَم ِبحياِتِه وقَالَ أَبو الْقَاِسِم الصفَّار إنما يكُونُ اِلاسِتهلَالُ إذَا صاح بعد خروِج 
  .أَكْثَِرِه 
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   يِه قَولُه وِإنْ لَم يستِهلَّ أُدِرج ِفي ِخرقٍَة ولَم يصلَّ علَ 

  .وِفي الْغسِل ِروايتاِن الصِحيح أَنه لَا يغسلُ 

وقَالَ الطَّحاِوي يغسلُ وِفي الِْهدايِة يغسلُ ِفي غَيِر الظَّاِهِر ِمن الروايِة وهو الْمختار ولَو شِهدت الْقَاِبلَةُ ِباسِتهلَاِلِه قُِبلَت ِفي 
قا ِفي حضلُ أَيقْبا الْقَاِبلَةُ فَلَا تأَمةٌ ومهتا مهاِع ِلأَنمِبالِْإج لُ الْأُملُ قَوقْباِث فَلَا يالِْمري قا ِفي حأَمو كَذَا الْأُمِه ولَيلَاِة عالص 

    كَانت ِعدلَةً كَذَا ِفي الْخجنِدي واَللَّه أَعلَمحق الِْمرياِث ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما تقْبلُ إذَا

  

   باب الشِهيِد  

ما قَبلَه ِلأَنه سمي شِهيدا ِلأَنَّ الْملَاِئكَةَ يشهدونَ موته وِقيلَ ِلأَنه مشهود لَه ِبالْجنِة وِقيلَ ِلأَنه حي ِعند اللَِّه حاِضر ومناسبته ِل
 اللَّه هِحمِلِه قَالَ رِبأَج تيم  

   الشِهيد من قَتلَه الْمشِركُونَ  

أَته دواب الْعدو سواٌء كَانَ مباشرةً أَو تسِبيبا ِبحِديٍد أَو غَيِرِه وِفي معنى الْمشِرِكني قُطَّاع الطَِّريِق والْبغاةُ وكَذَا إذَا أَوطَ
 وداِت الْعاير ِمن أَو مهِفٍري ِمننِر تغَي ِمن ودالْع ابود ِلِم ِمنسالْم سفَر فَرا إذَا نأَما ووهقَاِئد ا أَواِئقُوهس ا أَووهاِكبر مهو

مات لَا يكُونُ شِهيدا وكَذَا الْمسِلمونَ إذَا انهزموا فَأَلْقَوا أَنفُسهم ِفي الْخندِق أَو ِمن أَو ِمن سواِدِهم حتى أَلْقَى راِكبه فَ
  .ر علَيِهم السوِر فَماتوا لَم يكُونوا شهداَء إلَّا أَنْ يكُونَ الْعدو هم الَِّذين أَلْقَوهم ِبالطَّعِن أَو الدفِْع أَو الْكَ

  

  ِبِه أَثَركَِة ورعِفي الْم ِجدو أَو لُهقَو   

 ِرِه أَوبد ِفِه أَوأَن ِمن جرِإنْ خالْأُذُِن وِن وياٍد كَالْعتعِر مِضٍع غَيوم ِم ِمنالد وجرخةُ واحالِْجر الْأَثَراِل والِْقت ِضعوكَةُ مرعالْم
كَِرِه غُسلَ ِلأَنه قَد يرعف ويبولُ دما وِإنْ خرج ِمن فَِمِه إنْ كَانَ ِمن ِجهِة رأِْسِه غُسلَ وِإنْ كَانَ ِمن ِجهِة الْجوِف لَم ذَ

ن الْجوِف علَق ولَو انفَلَتت دابةُ الْمشِرِك ولَيس علَيها يغسلْ ويعرف ذَِلك ِبلَوِن الدِم فَالناِزلُ ِمن الرأِْس صاٍف والْمرتِقي ِم
اٍف إلَى الْعضم رغَي لَهٍد ِلأَنَّ قَتمحمِنيفَةَ وأَِبي ح دلَ ِعنغُس هلَتاِل فَقَتا ِفي الِْقتِلمسم طَأَتفَأَو لَا قَاِئدو اِئقا سلَا لَهو دأَح ود
  .بلْ ِبمجرِد ِفعِل الْعجماِء وِفعلُها غَير موصوٍف ِبالظُّلِْم وِعند أَِبي يوسف لَا يغسلُ ِلأَنه صار قَِتيلًا ِفي ِقتاِل أَهِل الْحرِب 

  

   قَولُه أَو قَتلَه الْمسِلمونَ ظُلْما  

ازِترِبالظُّلِْم اح دقَينا ع   

 اِه ذَِلكبأَشِل وبالْج ي ِمندرالتِع وباِس السافِْترِق ورالْغِم ودالْهاِص والِْقصا ونِم ِفي الزجالر  
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   قَولُه ولَم يِجب ِبقَتِلِه ِديةٌ  

لَ الْأَبا إذَا قَتِه ملَيع ملْزأَةً ِلئَلَّا يدتبِني معي اصلًا الِْقصأَو اِجبلْ الْوأَةً بدتبم تسا لَيهِلأَن ِهيدش وهةُ ويالد ِجبت هفَِإن هلَدو 
ِلِه الدِبقَت تبجوا وا إذَا قُِتلَ ظُلْما ِممضأَي زرحتو ذَِلك دعةُ بيالد تبجوِة وهبقَطَ ِبالشس ثُم لَمقُِتلَ و طَأً أَووِل خقْتةُ كَالْمي

يعلَم قَاِتلُه ِفي الْمحلَِّة فَِإنه لَيس ِبشِهيٍد فَِإنْ قَتلَه الْمسِلمونَ ِبما لَا يقْتلُ غَاِلبا فَلَيس ِبشِهيٍد ِبالِْإجماِع وِإنْ قَتلُوه ِبالْمثْقَِل 
  ِبي حِنيفَةَ وِعندهما هو شِهيد فَكَذَا هو ِعند أَ

  كَفَّنفَي لُهقَو   

  أَي يلَف ِفي ِثياِبِه 

   قَولُه ويصلَّى علَيِه ولَا يغسلُ  

.  

اٌء ويأَح مهاَء ِبأَندهالش فصالَى وعت ِه ِلأَنَّ اللَّهلَيلَّى عصلَا ي اِفِعيقَالَ الشِلأَنَّ وى وتولَى الْمع ا ِهيملَاةُ إنالص } فيالس
النِبي علَيِه السلَام صلَّى علَى شهداِء أُحٍد { فَأَغْنى عن الشفَاعِة لَه والصلَاةُ ِهي شفَاعةٌ ولَنا ما رِوي أَنَّ } محاٌء ِللذُّنوِب 
وِلأَنَّ الصلَاةَ علَى الْميِت ِلِإظْهاِر كَرامِتِه والشِهيد أَولَى ِبها } ه علَيِه وسلَّم صلُّوا علَى من قَالَ لَا إلَه إلَّا اللَّه وقَالَ صلَّى اللَّ

أَمو ِبيالصو ِبياِء كَالنعالد نِني عغتسوِب لَا يالذُّن نع الطَّاِهرا وِة كَمكَاِم الْآِخرِفي أَح يح وا هقُلْن يح ِهيدإنَّ الش لُها قَو
   .وأَما ِفي أَحكَاِم الدنيا فَهو ميت حتى أَنه يورثُ مالُه وتتزوج امرأَته } بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم { قَالَ اللَّه تعالَى 

  

 ِنيفَةَ قَوأَِبي ح دلَ ِعنغُس بنالْج ِهدشتِإذَا اُسو لُه   

و كَانَ ويعلَم كَونه جنبا ِبقَوِلِه قَبلَ الِْقتاِل أَو ِبقَوِل امرأَِتِه ِلأَنَّ الشهادةَ عِرفَت ماِنعةً لَا راِفعةً فَلَا ترفَع الْجنابةَ أَلَا ترى أَنه لَ
ِفي ثَوِب الشِهيِد نجاسةٌ غَير الدِم تغسلُ ِتلْك النجاسةُ ولَا يغسلُ الدم ِلما ذَكَرنا ومعناه أَنها منعت دمه ِمن كَوِنِه نِجسا 

  .ولَم ترفَع النجاسةَ الَِّتي ِهي غَير الدِم 

  

 و لُهقَو ِبيكَذَا الص   

ولَيس علَيِهما ذُنوب فَكَانَ } السيف محاٌء ِللذُّنوِب { يعِني إذَا اُستشِهد الصِبي غُسلَ ِعنده أَيضا وكَذَا الْمجنونُ ِلأَنَّ 
  .الْقَتلُ ِفيِهما كَالْموِت حتف أَنِفِهما 
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 قَالَ أَبو لُهلَاِن قَوسغلَا ي دمحمو فوسو ي   

ِلأَنَّ ما وجب ِبالْجنابِة سقَطَ ِبالْموِت أَي أَنَّ السبب الْموِجب ِللْوضوِء والْغسِل الصلَاةُ وقَد سقَطَت ِبالْموِت فَسقَطَ 
والْغسلُ الثَّاِني الَِّذي ِللْموِت سقَطَ ِبالشهادِة وِلأَنَّ اِلاسِتشهاد أُِقيم مقَام وجوب الْغسِل ِلسقُوِط الْموِجِب وهو الصلَاةُ 

 أَيضا ِلأَنَّ الْغسِل كَالذَّكَاِة ِفي الشاِة أُِقيمت مقَام الدباِغ ِفي طَهارِة الِْجلِْد وكَذَا الصِبي والْمجنونُ لَا يغسلَاِن ِعندهما
 دا أَشقِِّهمِفي ح الظُّلْمقَاِء أَثَِر الظُّلِْم ولُ ِلِإبسغا لَا يمإن ِهيدالش.   

  

  همِهيِد دالش نلُ عسغلَا يو لُهقَو   

ودم الشِهيِد طَاِهر ِفي حق نفِْسِه نِجس ِفي حق غَيِرِه } ِمِهم زملُوهم ِبِدماِئِهم وكُلُو{ ِلقَوِلِه علَيِه السلَام ِفي شهداِء أُحٍد 
  .حتى أَنه إذَا صلَّى حاِملًا الشِهيد تجوز صلَاته وِإنْ وقَع دمه ِفي ثَوِب إنساٍن لَا تجوز الصلَاةُ ِفيِه 

  

 ابِثي هنع عزنلَا تو لُهقَو لَاحالسو وشالْحو فالْخو والْفَر هنع عزنيو ه   

 ِنيغتاُس قَدو ودأِْس الْعفِْع باَء ِلديِذِه الْأَشه ا لَِبسمإن ها ِلأَنقُطْن وشحالْم بالثَّو وشالْحاِء ولُوِد الِْفرج ِمن وعنصالْم والْفَر
نع ذَِلك .   

  

   قَولُه ومن اُرتثَّ غُسلَ  

اُرتثَّ علَى ما لَم يسم فَاِعلُه أَي حِملَ ِمن الْمعركَِة رِثيثًا أَي جِرحيا وِبِه رمق والرثُّ الشيُء الْخلَق وهذَا صار خلَقَا ِفي 
إنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤمِِنني { الْحياِة ِلأَنَّ ِبذَِلك يِخف أَثَر الظُّلِْم وتحِقيق هذَا أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ حكِْم الشهادِة ِلنيِل مراِفِق 

لَك الْعبد الْمديونَ سقَطَ عنه الدين ِلأَنَّ الْمولَى لَا وقَد تقَرر ِفي الشرِع أَنَّ الداِئن إذَا م} أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ 
م يثْبت لَه علَى عبِدِه دين وهنا قَد سلَّم نفْسه الْمِبيعةَ إلَيِه وعلَيها ديونٌ ِبمعنى الذُّنوِب فَتسقُطُ وهذَا معنى قَوِلِه علَيِه السلَا

ثُم الْبيع إنما يِصح ِمن الْعاِقِل الْمميِز وِلهذَا يغسلُ الصِبي والْمجنونُ ِلأَنه لَا يِصح بيعهما وكَذَا } السيف محاٌء ِللذُّنوِب { 
  .ِع عن تسِليِم الْمِبيِع إذَا اُرتثَّ ِلأَنَّ اِلارِتثَاثَ ِبمنِزلَِة امِتناِع الْباِئ

  

   قَولُه واِلارِتثَاثُ أَنْ يأْكُلَ أَو يشرب أَو يتداوى  

ورِة يادهاِن الشقْصن فًا ِمنوخ ِهملَيع اردت الْكَأْسا ووا ِعطَاشاتٍد ماُء أُحدهشاِة وياِفِق الْحرم ضعالَ بن هوا ِلأَنطَلَب مهى أَن
ماًء فَكَانَ الساِقي يطُوف علَيِهم وكَانَ إذَا عرض الْماَء علَى إنساٍن ِمنهم أَشار إلَى صاِحِبِه حتى ماتوا كُلُّهم عطَاشى فَِإنْ 
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محم دا ِعنثترم كُني ِة لَموِر الْآِخرى إنْ كَانَ ِبأُمصا أَوثتركُونُ مي فوسأَِبي ي دِعناِت ووكَاِم الْأَمأَح ِمن هِلأَن حالْأَص وهٍد و
 ِويا رٍد ممحِل مقَو هجا واعمثٌّ إجترم وا فَهينوِر الدفَِإنْ كَانَ ِبأُم ِتفَاقار هِبيِع أُِصي{ ِلأَنالر نب دعا أَنَّ سٍد فَلَمأُح موي ب

 ولَ اللَِّه ثُمسا را يلٌ أَنجِبيِع فَقَالَ رِن الرِد بعِر سبأِْتيِني ِبخي فَقَالَ ِمن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن هنأَلَ عاِل سالِْقت فُِرغَ ِمن
   جعلَ

 الشعاِب وِبِه رمق فَقَالَ لَه إنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقِْرئُك السلَام فَفَتح عينيِه ثُم يسأَلُ عنه فَوجده ِفي بعِض
م تابا أَصةً كُلُّهنكَذَا طَعأَنَّ ِبي كَذَا و هِبرأَخو لَامي السولَ اللَِّه ِمنسر ي قَالَ أَقِْرئِمن ارصالْأَنو اِجِرينهالْم أَقِْرئقَاِتِلي و

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صساللَِّه إنْ قُِتلَ ر دِعن لَكُم ذْرقَاِتِلي فَلَا عم تابا أَصاٍت كُلُّهاحإنَّ ِبي ِجر مقُلْ لَهو لَامالس
 فطْرت نيع ِفيكُمو اتم ِه } ثُملَيع لِّيصلْ وسغي اِء فَلَمدهلَِة الشمج فَكَانَ ِمن.  

  

   قَولُه أَو يبقَى حيا حتى يمِضي علَيِه وقْت صلَاٍة وهو يعِقلُ  

الْأَحياِء وعن أَِبي يوسف أَنه شرطَ أَنْ يبقَى ثُلُثَي نهاٍر قَالَ ِفي ِلأَنَّ ِتلْك الصلَاةَ تِصري دينا ِفي ِذمِتِه وذَِلك ِمن أَحكَاِم 
طًا يرِم شوالْي امما تمو يح وهاٍر وهى ثُلُثَا نقَضان ٍء أَويى ِبشصولُ إنْ أَوقْتلُ الْمسغيو فوسقَالَاِت أَِبي يِة ِفي مظُومنا الْم

بني وعن محمٍد يوما ولَيلَةً وِفي نواِدِر ِبشٍر عن أَِبي يوسف إذَا مكَثَ ِفي الْمعركَِة أَكْثَر ِمن يوٍم ولَيلٍَة حيا والْقَوم ِفي 
عِتثَاثُ لَا ياِلارو ِهيدش وِقلُ فَهعلَا ي ِقلُ أَوعي وهاِل واِل الِْقتِم الِْقترصت دعإلَّا ب ربت.  

  

   قَولُه أَو ينقَلُ ِمن الْمعركَِة وهو يعِقلُ  

الر ئًا ِمنيالَ شا نم هولُ ِلأَنيالْخ طَأَهلَا ت ِعِه كَيرصم ِملَ ِمناِة إلَّا إذَا حياِفِق الْحرم ضعالَ ِبِه بن هِلأَن كَامِذِه الْأَحهِة ، واح
   كُلُّها ِفي الشِهيِد الْكَاِمِل وهو الَِّذي لَا يغسلُ وِإلَّا فَالْمرتثُّ شِهيد إلَّا أَنه غَير كَاِمٍل ِفي الشهادِة حتى أَنه يغسلُ

  

 لَ واٍص غُسِقص أَو دقُِتلَ ِفي ح نمو لُهِه قَولَيع لِّيص   

   .ِلأَنه لَم يقْتلْ ظُلْما 

  

   قَولُه ومن قُِتلَ ِمن الْبغاِة أَو قُطَّاِع الطَِّريِق لَم يصلَّ علَيِه ولَم يغسلْ  

يِه وأَما إذَا أُِخذَ الْباِغي وأُِسر يغسلُ ويصلَّى علَيِه عقُوبةً لَه يروى ذَِلك عن أَِبي يوسف وعن محمٍد يغسلُ ولَا يصلَّى علَ
أَمِه ولَيلَّى عصيلُ وسغي هفْسن ابفَأَص ودالْع برض ادطَأً ِبأَنْ أَرخ هفْسلَ نقَت نمكَِة ورعِه إذَا قُِتلَ ِفي الْملَيلَّ عصي ا لَممِإنا و
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  .إذَا قَتلَ نفْسه عمدا قَالَ بعضهم لَا يصلَّى علَيِه 

  .وقَالَ الْحلْواِني الْأَصح ِعنِدي أَنه يصلَّى علَيِه 

  .ِسِه والْباِغي لَا يصلَّى علَيِه وقَالَ الِْإمام أَبو عِلي السعِدي الْأَصح أَنه لَا يصلَّى علَيِه ِلأَنه باٍغ علَى نفْ

وِفي فَتاوى قَاِضي خان يغسلُ ويصلَّى علَيِه ِعندهما ِلأَنه ِمن أَهِل الْكَباِئِر ولَم يحاِرب الْمسِلِمني وعن أَِبي يوسف لَا 
 ِويا رِه ِلملَيلَّى عصي } رحلًا نجأَنَّ ر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِه النلَيلِّ عصي فَلَم هفْسِنيفَةَ } نأَِبي ح دولٌ ِعنمحم وهو

صيلُ وسغي هٍم فَِإنده تحت اتم أَو عبالس لَهقَت نا مأَمِه ولَيلَاِة عِبالص هرغَي رأَم هلَى أَنعلَمأَع اَللَّهِه ولَيلَّى ع   

  

   باب الصلَاِة ِفي الْكَعبِة  

هذَا ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى ظَرِفِه ووجه الْمناسبِة أَنَّ قَتلَ الشِهيِد أَمانٌ لَه ِمن الْعذَاِب وكَذَا الْكَعبةُ أَمانٌ لَه أَيضا ِلقَوِلِه 
  قَالَ رِحمه اللَّه } ومن دخلَه كَانَ آِمنا { لَى تعا

   الصلَاةُ ِفي الْكَعبِة جاِئزةٌ فَرضها ونفْلُها  

ا ووِئهتنا وِتفَاِعها ِلارةُ ِبهبالْكَع تيمسو ضا الْفَرِفيه وزجلَا يفَلُ وا النِفيه وزجي اِلكقَالَ مِل وجِفي الر بالْكَع هِمن
 ةٌ كَاِعباِريجِح ومالر وبكُعو.  

  

   قَولُه فَِإنْ صلَّى الِْإمام ِبجماعٍة فَجعلَ بعضهم ظَهره إلَى ظَهِر الِْإماِم جاز إلَى آِخِرِه  

 الِْإماِم جاز وِإنْ جعلَ ظَهره إلَى ظَهِرِه جاز أَيضا وِإنْ جعلَ وجهه إلَى هذَا علَى أَربعِة أَوجٍه إنْ جعلَ وجهه إلَى ظَهِر
ِمِه عقَدِلت زجي اِم لَمِه الِْإمجإلَى و هرلَ ظَهعِإنْ جةٌ ورتا سمهنيب كُني إذَا لَم هكْري ها إلَّا أَنضأَي ازِهِه ججاِمِه ولَى إم.  

  

  ِة إلَخبلَ الْكَعوح اسالن لَّقحاِم ترِجِد الْحسِفي الْم املَّى الِْإمِإذَا صو لُهقَو   

واِو فَهوِن الْوِإنْ كَانَ ِبدكَانَ ، و نا فَمهابوجأَلَِة وسِة الْمورص ِمن واِو فَهِبالْو لُّقحِإنْ كَانَ تا وانيذَا بكُونُ هيإذَا و ابوج 
 لَه سا لَيهٍة ِمناِحيإلَى ن هجوتِة وبِف الْكَعولَّى ِفي جاِئِع إذَا صداِف قَالَ ِفي الْبِتئْنكَانَ ِلِلاس نفَم لُهكُونُ قَوياِز ووِللْج

  .م التوجه إلَى ناِحيٍة أُخرى حتى يسلِّ

  

   قَولُه فَمن كَانَ ِمنهم أَقْرب إلَى الْكَعبِة ِمن الِْإماِم جازت صلَاته إذَا لَم يكُن ِفي جاِنِب الِْإماِم  

   ِلأَنَّ التقَدم والتأَخر إنما يظْهر ِعند اتحاِد الْجاِنِب
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 لَى ظَهلَّى عص نمو لُهقَو هلَاتص تازِة جبِر الْكَع   

النِبي صلَّى اللَّه { إلَّا أَنه يكْره ِلما ِفيِه ِمن ترِك التعِظيِم وقَد ورد النهي عنه وهو ما رِوي عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه أَنَّ 
الص نى عهن لَّمسِه ولَيع قفَواِطِن الِْإِبِل وعماِرِع الطَِّريِق وقَواِم ومالْحِة ورقْبالْملَِة وبزالْمِة ورزجالْم اِضعوِة معبلَاِة ِفي س

 وكُلُّ ذَِلك تجوز الصلَاةُ ِفيِه وتكْره ِفي وزاد ِفي ِخزانِة أَِبي اللَّيِث وبطِْن الْواِدي والِْإصطَبِل والطَّاحونِة} ظَهِر بيِت اللَِّه 
لَمأَع اَللَّهاِث ووالْأَرِل وبالزِجِني ورِح السطَر ِضعولَةُ مبزالْملَةُ وبزالْم كَذَِلكا وِحهفَتاِء والْب مةُ ِبضرقْبالْمِة ورقْبالْم   
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   الزكاة  كتاب 

الْم اتكَفَّارو اتقُوبعو لَاتامعمو اتادِعبو اتِتقَاداع سمخ اتوعرش.  

  .فَاِلاعِتقَادات خمس الِْإميانُ ِباَللَِّه وملَاِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم الْآِخِر 

  .ةُ والْحج والِْجهاد والِْعبادات خمس الصلَاةُ والصوم والزكَا

 ِركَاتالشو اتانالْأَمو اتماصخالْمو اتاكَحنالْمو اتضاوعالْم سمخ لَاتامعالْمو.  

ي السِرقَِة ومزجرةُ هتِك الستِر والْعقُوبات خمس مزاِجر مزجرةُ قَتِل النفِْس كَالِْقصاِص ومزجرةُ أَخِذ الْماِل كَالْقَطِْع ِف
  .كَالْجلِْد والرجِم ومزجرةُ ثَلِْم الِْعرِض كَحد الْقَذِْف ومزجرةُ خلِْع الْبيضِة كَالْقَتِل علَى الردِة 

  .رةُ الِْإفْطَاِر وكَفَّارةُ الْيِمِني وكَفَّارةُ ِجناياِت الْحج والْكَفَّارات خمس كَفَّارةُ الْقَتِل وكَفَّارةُ الظِّهاِر وكَفَّا

وترِجع الِْعبادات الْخمس إلَى ثَلَاثَِة أَنواٍع بدِني محٍض كَالصلَاِة والصوِم والِْجهاِد وماِلي محٍض كَالزكَاِة ومركٍَّب ِمنهما 
 جالَى كَالْحعت آنَ قَالَ اللَّهالْقُر عبات هكَاِة إلَّا أَنلَ الزقَب موكُونَ الصِغي أَنْ يبنكَاةَ { فَكَانَ يوا الزآتلَاةَ ووا الصأَِقيم { ثُم

خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم {  اللَّه تعالَى تفِْسري الزكَاِة يرِجع إلَى وصفَيِن محموديِن الطَّهارةُ والنماُء قَالَ
فَيجتِمع ِللْمزكِّي الطَّهارةُ ِمن دنِس الذُّنوِب والْخلَف ِفي } وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه { وقَالَ اللَّه تعالَى } ِبها 
ينالد اللَّه هِحمِة قَالَ رِفي الْآِخر ابالثَّوا و  

   الزكَاةُ واِجبةٌ  

} اةَ وآتوا الزكَ{ أَي فَِريضةٌ محكَمةٌ ثَبتت فَرِضيتها ِبالِْكتاِب والسنِة الْمتواِترِة والِْإجماِع الْمتواِتِر أَما الِْكتاب فَقَولُه تعالَى 

 لَامِه السلَيع لُهةُ فَقَونا السأَمكَاةَ { وا الزهِمن ذَكَرٍس وملَى خع لَامالِْإس ِنينْ} بلَد ا ِمنِتهِضيلَى فَرع ِقدعنم اعمالِْإجو   

لزكَاةُ ِفي اللُّغِة ِهي النماُء وِهي سبب ِللنماِء ِفي الْماِل ِبالْخلَِف ِفي الدنيا رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم إلَى يوِمنا هذَا وا
  .والثَّواِب ِفي الْآِخرِة 

نوِب وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن إيتاِء ماٍل أَي تطَهر ِمن الذُّ} قَد أَفْلَح من تزكَّى { وِقيلَ ِهي ِعبارةٌ عن التطِْهِري قَالَ اللَّه تعالَى 
معلُوٍم ِفي ِمقْداٍر مخصوٍص وِهي ِعبارةٌ عن ِفعِل الْمزكِّي دونَ الْماِل الْمؤدى ِعند الْمحقِِّقني ِمن أَهِل الْأُصوِل ِلأَنها 

ا همإن وبجالْووِب وجِبالْو ِصفَتى ودؤاِل الْمِللْم ماس ِهي ِضِهمعب دِعناِن ويِصفَاِت الْأَع اِل لَا ِمنِصفَاِت الْأَفْع ِمن و
  .وهلْ وجوبها علَى الْفَوِر أَم علَى التراِخي } وآتوا الزكَاةَ { ِلقَوِلِه تعالَى 

ِر ِعنلَى الْفَوِجيِز عاِء قَالَ ِفي الْوِللْفُقَر قا حهِلأَن هتادهلْ شقْبلَا ت دؤي ذٍْر فَِإنْ لَمِر عغَي اِخي ِمنرالت وزجى لَا يتٍد حمحم د
اِخي ِلأَنرلَى التع هدِعن هفَِإن جِبِخلَاِف الْح ِهملَيع اررإض مهناِء عأِْخِري الْأَدِفي تالَى وعِللَِّه ت قح ه.  

وقَالَ أَبو يوسف وجوب الزكَاِة علَى التراِخي والْحج علَى الْفَوِر قَالَ ِلأَنَّ الْحج أَداؤه معلُوم ِفي وقٍْت معلُوٍم والْموت ِفيما 
   والزكَاةُ يقِْدر علَى أَداِئها ِفي كُلِّ وقٍْت بين الْوقْتيِن لَا يؤمن فَكَانَ علَى الْفَوِر



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                204

   قَولُه علَى الْحر الْمسِلِم الْعاِقِل الْباِلِغ  

ا يكُونَ ِلأَحٍد علَيِه دين خمسةٌ ِفي الْماِلِك وهو أَنْ يكُونَ حرا باِلغا مسِلما عاِقلًا وأَنْ لَ: اعلَم أَنَّ شراِئطَ الزكَاِة ثَماِنيةٌ 
  .وثَلَاثَةٌ ِفي الْمملُوِك وهو أَنْ يكُونَ ِنصابا كَاِملًا وحولًا كَاِملًا وكَونُ الْماِل إما ساِئما أَو ِللتجارِة 

  

   قَولُه إذَا ملَك ِنصابا  

   راِء وما دونَ النصاِب مالٌ قَِليلٌ لَا يحتِملُ الْمواساةَ وِلأَنَّ من لَم يمِلك ِنصابا فَِقري والْفَِقريِلأَنَّ الزكَاةَ وجبت ِلمواساِة الْفُقَ

  .محتاج إلَى الْمواساِة 

  

   قَولُه ِملْكًا تاما  

 قَبلَ الْقَبِض ِلأَنَّ الِْملْك التام هو ما اجتمع ِفيِه الِْملْك والْيد وأَما إذَا وجد يحترز عن ِملِْك الْمكَاتِب والْمديوِن والْمِبيِع
تِب والْمديوِن لَا الِْملْك دونَ الْيِد كَِملِْك الْمِبيِع قَبلَ الْقَبِض والصداِق قَبلَ الْقَبِض أَو وجد الْيد دونَ الِْملِْك كَِملِْك الْمكَا

  .تِجب ِفيِه الزكَاةُ 

  

   قَولُه وحالَ علَيِه الْحولُ  

رش ا ِمنمهداِء فَِعناِئِط الْأَدرش ِمن وِب أَوجاِئِط الْورش ِل ِمنوالْح امملْ تهِة وِمينالت ِفيِه ِمن كَّنمتِلي طَ ذَِلكرا شماِئِط إن
   .الْأَداِء وهو الصِحيح يؤيده جواز تعِجيِل الزكَاِة وِعند محمٍد ِمن شراِئِط الْوجوِب 

  

   قَولُه ولَيس علَى صِبي ولَا مجنوٍن ولَا مكَاتٍب زكَاةٌ  

قَدونَ ونجالْمو ِبيالص ذَكَر ا ِفي فَِإنْ ِقيلَ ِلماِت كَمالِْإثْبفِْي وِة النِجه اِن ِمنيِللْب ها ذَكَراِقِل قُلْناِلِغ الْعلَى الْبِلِه عِرفَا ِبقَوع 
ِبي ِلأَنه غَير مخاطٍَب وِإنما لَم تِجب علَى الص} فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِض ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ { قَوله تعالَى 

ِبأَداِء الِْعبادِة وِلهذَا لَا تِجب علَيِه الْبدِنيةُ كَالصلَاِة والصوِم والِْجهاِد ولَا ما يشوبها الْمالُ كَالْحج ِبِخلَاِف الْعشِر فَِإنه مؤنةُ 
ِفي أَر ِجبذَا تِلهِض وفَقَاِت الْأَرةُ كَالننؤِه الْملَيع ِجبت نِمم هِلأَن ِبيلَى الصع بجِب فَوكَاتلَى الْمع ِجبتقِْف وِض الْو

 هِمن تِجدا فَِإنْ وِة كُلِّهنونُ ِفي السنالْج هِمن ِجدا إذَا وندِه ِعنلَيكَاةَ عونُ لَا زنجكَذَا الْمِل فَِفيِه ووِض الْحعإفَاقَةٌ ِفي ب
اخِتلَاف والصِحيح عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه يشترطُ الِْإفَاقَةُ ِفي أَوِل السنِة وآِخِرها وِإنْ قَلَّ ويشترطُ ِفي أَوِلها ِلانِعقَاِد الْحوِل وِفي 

ِه ِخطَابلَيع هجوتا ِليٍد إذَا آِخِرهمحم دِعنالْكُلِّ و كْمِل ِلأَنَّ ِللْأَكْثَِر حوالِْإفَاقَةُ ِفي أَكْثَِر الْح ربتعت فوسأَِبي ي نعاِء والْأَد 
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ها أَو وسِطها أَو آِخِرها كَما ِفي الصوِم وِجدت الِْإفَاقَةُ ِفي جزٍء ِمن السنِة قَلَّ أَو كُثْر وجبت الزكَاةُ سواٌء كَانت ِمن أَوِل
فَِإنه إذَا أَفَاق ِفي بعِض شهِر رمضانَ لَِزمه صوم الشهِر كُلِِّه وِإنْ قَلَّت الِْإفَاقَةُ وأَما الْمكَاتب فَلَا زكَاةَ علَيِه ِلأَنه لَيس ماِلكًا 

وجوِد الْمناِفي وهو الرق وِلأَنَّ الْمالَ الَِّذي ِفي يِدِه داِئر بينه وبين الْمولَى إنْ أَدى مالَ الِْكتابِة سلِّم لَه وِإنْ ِمن كُلِّ وجٍه ِل
ِجبٌء فَكَذَا لَا ييلَى ِفيِه شولَى الْمع ِجبا لَا يفَكَم لَاهوِلم لِّمس زجِب عكَاتلَى الْمع .   

  

   قَولُه ومن كَانَ علَيِه دين يِحيطُ ِبماِلِه فَلَا زكَاةَ علَيِه  

ساِء الْما كَالْمومدعم ِبرتِة فَاعِليِتِه الْأَصاجولٌ ِبحغشم هِلأَنِن ويقَاِقِه ِبالدِتحِلاس اِقصِفيِه ن فِْسِه ِلأَنَّ ِملْكَهِل نطَِش ِلأَجِبالْع قحت
 ارفَص سبحيانُ وهاِء يالْأَد ِمن عنتام ثُ لَويِه ِبحلَيةٌ عهجوتةَ ِبِه مطَالَبِة أَنَّ الْمِلياِئِجِه الْأَصوا ِبحِلنى قَونعمِتِه وابِل دِلأَج أَو

رالَةُ الضِفِه إزرى قَالَ ِفي ِفي صالِْغن مدعاناِب وصالن ِملْك قَصلَى فَنلْ أَوى بكْناِر السدِة ومِد الِْخدبكَع ارفِْسِه فَصن نِر ع
اٌء كَانَ الدوكَاِة سالز وبجو عنمي هاِد فَِإنِة الِْعبِجه ِمن طَاِلبم ٍن لَهيِة كُلُّ دايهكَاِة النِن الزيالَى كَدعِللَِّه ت اِد أَوِللِْعب ني

 ِمن نياٌء كَانَ الدوسِر وهالْمِة واحِش الِْجرأَرلَِف وتاِن الْممضِبيِع وِن الْمثَمِض واِد كَالْقَرِة الِْعبِجه ِمن طَاِلبم فَاَلَِّذي لَه
أَو الْموزوِن أَو الثِّياِب أَو الْحيواِن وسواٌء وجب ِبِنكَاٍح أَو خلٍْع أَو صلٍْح عن دٍم عمٍد وهو حالٌّ أَو النقُوِد أَو الْمِكيِل 

ذَا كَانَ الدين ِفي ِذمِتِه قَبلَ وجوِب الزكَاِة مؤجلٌ والنفَقَةُ إذَا قُِضي ِبها منعت الزكَاةَ وِإنْ لَم يقْض ِبها لَا تمنع وهذَا كُلُّه إ
أَما إذَا لَِحقَه الدين بعد وجوِب الزكَاِة لَم تسقُطْ الزكَاةُ ِلأَنها قَد ثَبتت ِفي ِذمِتِه واستقَرت فَلَا يسقُطُها ما لَِحقَه ِمن الديِن 

  .ها قَالَ الصيرِفي رِحمه اللَّه وأَجمعوا أَنَّ الدين لَا يمنع وجوب الْعشِر بعد ثُبوِت

أَنْ ي هعنمي اهنعا ممِإنا وضأَي ِجبِحيطُ ِبِه لَا تكَانَ لَا ي ى لَوتٍط حرِبش تساطَةُ لَياِلِه الِْإحِحيطُ ِبمي لُهقَوو ى لَوتا حابلُغَ ِنصب
كَانَ الدين ِدرهما واِحدا ِفي الِْمائَتيِن منع الْوجوب ولَو كَانَ لَه أَربعونَ ِمثْقَالًا وعلَيِه أَحد وِعشرونَ ِمثْقَالًا لَا تِجب علَيِه 

كُني كَاةُ إنْ لَمالز   

م يبق الْباِقي ِنصابا جِعلَ كَأَنه معدوم وِلأَنَّ الْمديونَ ِملْكُه ِفي النصاِب ناِقص لَا يِفيده ِملْكُه لَه فَِإنَّ مِحيطًا لَِكن لَما لَ
 الْوِديعِة والْمغصوِب وديِن الزكَاِة والْعشِر ِلصاِحِب الديِن أَنْ يأْخذَه ِمن غَيِر قَضاٍء ولَا ِرضا وذَِلك آيةُ عدِم الِْملِْك كَما ِفي

 فَرِة ِخلَافًا ِلزاِطنالْبِة واِل الظَّاِهروكَاةُ الْأَمز اٌء ِفي ذَِلكوسو ، ِميِة الْآدِجه ا ِمنطَاِلبم ِرِه ِلأَنَّ لَهكَاةَ ِبقَدالز عنمي اجرالْخو ،
نِة هو يقُولُ لَيس ِللِْإماِم حق الْمطَالَبِة ِفي الْباِطنِة فَهو دين لَا مطَاِلب لَه ِمن الْآدِميني قُلْنا بلَى ِللِْإماِم حق الْمطَالَبِة ِفي الْباِط

ذُهأْخي هاِج فَِإنرالِْإخ مداِل عواِب الْأَمحأَص ِمن ِلماٍل إذَا عِه ِفي ملَيكَاةُ عالز تاٌء كَانوساِء ، وا إلَى الْفُقَرهلِّمسيو مها ِمن
  .قَاِئٍم أَو زكَاِة ماٍل قَد استهلَكَه وعن أَِبي يوسف أَنه يفَرق بين ديِن زكَاِة الْماِل الْمستهلَِك وبين الْعيِن 

ما إذَا كَانَ لَه ِمائَتا ِدرهٍم حالَ علَيها الْحولُ فَوجبت ِفيها خمسةُ دراِهم فَلَم يخِرجها حتى حالَ علَيها حولٌ آخر وهذَا كَ
 لَما حالَ الْحولُ علَيها استهلَك الْمالَ وبِقيت الزكَاةُ لَم يِجب ِللثَّاِني شيٌء ومِنعت الزكَاةُ الْواِجبةُ ِللْحوِل الْأَوِل ولَو كَانَ

 نيأَنَّ د لَه قالْفَرو ِجبا لَا تمهدِعنو هدكَاةُ ِعنالز ِجبلُ توا الْحهلَيالَ عحى ورٍم أُخهِدر يِمائَت فَادتاس هإن ِتِه ثُمِفي ِذم
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ةٌ الْعارذَا إشِفي هاِد والِْعب ِمن لَه طَاِلبا لَا منيد ِقيفَب هٌء ِمنزِبِه ج قحتسِبم سِة لَيا ِفي الذِّمماِل والْم ٌء ِمنزِبِه ج ِحقتِن اُسي
وِعندهما يطَاِلب ِبِه فَلَا تِجب الزكَاةُ ِلأَنَّ لَه مطَاِلبا قَالَ ِفي النهايِة ودين إلَى أَنه لَا يطَاِلب ِبِه الِْإمام ِعنده بعدما يِصري دينا 

   الزكَاِة ماِنع حالَ بقَاِء النصاِب ِلأَنه ينتقَص ِبِه

ي يوسف ِفي الثَّاِني فَقَولُه ِخلَافًا ِلزفَر ِفيِهما أَي ِفي النصاِب الَِّذي النصاب وكَذَا بعد اِلاسِتهلَاِك ِخلَافًا ِلزفَر ِفيِهما وِلأَِب
أَنه لَا وجب ِفيِه دين الزكَاِة وِفي النصاِب الَِّذي وجب ِفيِه دين اِلاسِتهلَاِك فَِإنه لَم يجعلْ هذَيِن الدينيِن ماِنعيِن ِللزكَاِة ِل

  مطَاِلب لَهما ِمن ِجهِة الِْعباِد فَصار كَديِن النذُوِر والْكَفَّاراِت وهما لَا يمنعاِن الْوجوب ِبالِْإجماِع 

    الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا قَولُه وِإنْ كَانَ مالُه أَكْثَر ِمن 

ِة واجالْح ناِغِه عِه ِلفَرلَيع ِجبت هِل فَِإنواِم الْحملَ تقَب هِريَء ِمنب ثُم ابصالن ِرقغتسي نيِل دوِط الْحسِفي و ِإنْ لَِحقَه
  .الزكَاةُ ِعند أَِبي يوسف ِلأَنه يجعلُ الدين ِبمنِزلَِة نقْصاِن النصاِب 

 يِجب ِلأَنه يجعلُ ذَِلك ِبمنِزلَِة اِلاسِتحقَاِق وِإنْ كَانَ الدين لَا يستغِرق النصاب بِريَء ِمنه قَبلَ تماِم الْحوِل وقَالَ محمد لَا
بهلٌ وجر ِجبقُولُ لَا تي هفَِإن فَرا إلَّا زِميعج مهدكَاةُ ِعنالز ِجبت هفَِإن دلُ ِعنوا الْحهلَيالَ عٍم فَحهِدر ٍل أَلْفجِلر 

   .الْموهوِب لَه ثُم رجع ِفيها الْواِهب فَلَا زكَاةَ علَى الْموهوِب لَه ِلأَنه استحق علَيِه عين النصاِب 

  

 اِب الْبِثيى وكْنوِر السِفي د سلَيو لُهكَاةٌ قَواِل زمِتعِسلَاِح اِلاسِة ومِبيِد الِْخدعكُوِب والر ابوداِزِل ونأَثَاِث الْمِن ود   

نْ كَانَ ِمن أَهِلِه فَِإنْ لَم ِلأَنها مشغولَةٌ ِبحواِئِجِه الْأَصِليِة ِلأَنه لَا بد لَه ِمن داٍر يسكُنها وِثياٍب يلْبسها وكَذَا كُتب الِْعلِْم إ
يكُن ِمن أَهِلِه لَا يجوز صرف الزكَاِة إلَيِه إذَا كَانت تساِوي ِمائَتي ِدرهٍم وسواٌء كَانت الْكُتب ِفقْها أَو حِديثًا أَو نحوا 

   .ائَتا ِدرهٍم لَا تجوز لَه الزكَاةُ ِلأَنه قَد يِجد مصحفًا يقْرأُ ِفيِه وِفي الْخجنِدي إذَا كَانَ لَه مصحف ِقيمته ِم

  

   أداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب قَولُه ولَا يجوز أَداُء الزكَاِة إلَّا ِبِنيٍة مقَاِرنٍة ِلل 

النيةُ كَالصلَاِة والصوِم والْأَصلُ ِفي النيِة اِلاقِْترانُ إلَّا أَنَّ الدفْع يتفَرق فَاكْتفَى ِبوجوِدها ِلأَنَّ الزكَاةَ ِعبادةٌ فَكَانَ ِمن شرِطها 
ِري أَو إلَى الْوِكيِل فَِإنه إذَا وكَّلَ ِفي أَداِء الزكَاِة حالَةَ الْعزِل تيِسريا كَتقِْدِمي النيِة ِفي الصوِم وقَولُه مقَاِرنٍة ِللْأَداِء يعِني إلَى الْفَِق

أَجزأَته النيةُ ِعند الدفِْع إلَى الْوِكيِل فَِإنْ لَم ينِو ِعند التوِكيِل ونوى ِعند دفِْع الْوِكيِل جاز ويجوز ِللْوِكيِل ِبأَداِء الزكَاِة أَنْ 
اِح ياَء كَذَا ِفي الِْإيضوا فُقَرِتِه إذَا كَانجوزِلأَِبيِه و فَعد.  

 ئًا فَِإنْ قَالَ لَهيا شهفِْسِه ِمنذَ ِلنأْخأَنْ ي وزجلَا يو ازونَ جاجتحم مهالْكَِبِري و ِغِري أَولَِدِه الصا إلَى وهفَعى إذَا داوِفي الْفَتو
اِحبفِْسِه صذَ ِلنأْخأَنْ ي ثُ ِشئْت لَهيا حهعاِل ضالْم .   
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   نه فرضها قَولُه ومن تصدق ِبجِميِع ماِلٍه ولَم ينِو الزكَاةَ سقَطَ ع 

اِجٍب آخو نى عوِإنْ نا وعطَوى توكَذَا إذَا نلَى فَِقٍري وِبِه ع قدصِني إذَا تعي قدصت لَوكَاةَ والز نمضيى ووا نمع قَعي ر
ِببعِض النصاِب سقَطَ عنه زكَاةُ الْمؤدى ِعند محمٍد ِلأَنَّ الْواِجب شاِئع ِفي كُلِّ النصاِب ِلما أَنَّ وجوب الزكَاِة ِلشكِْر 

مالْكُلُّ ِنعاِل وِة الْممأَِبي ِنع دِعنِض ِبالْكُلِّ وعا ِللْبارِتبا كَانَ ِفيِه اعم هنقَطَ عس ضعالْب جرا فَِإذَا خاِئعِفي الْكُلِّ ش ِجبةٌ فَي
رِإذَا كَانَ غَياِجِب وا ِللْولحاِقي مِن الْبٍن ِلكَويعتم رغَي ضعقُطُ ِلأَنَّ الْبسلَا ي فوسا لَا يى كَمدؤكَاةُ الْمقُطُ زسِن لَا تيعتم 

تسقُطُ زكَاةُ الْباِقي ِلوجوِد الْمزاحمِة ِلأَنَّ الْمؤدى محلٌّ ِللْواِجِب وكَذَا الْباِقي أَيضا محلٌّ ِللْواِجِب وِمقْدار الْواِجِب ِفي 
نع قَعأَنْ ي وزجى يدؤِة الْمماحزوِد الْمجوِة ولَِويِم الْأَودا ِلعمهاِحٍد ِمنو نع قَعاِقي فَلَا يالْب نع قَعأَنْ ي وزجى فَيدؤالْم 

نَّ الْمزاحمةَ انعدمت هناك فَسقَطَ عنه وعدِم قَاِطِع الْمزاحمِة وهو النيةُ الْمعينةُ ِلذَِلك ِبِخلَاِف ما إذَا تصدق ِبالْكُلِّ فَِإ
الْوجوب ضرورةً ِلعدِم الْمزاحمِة ولَو تصدق ِبخمسِة دراِهم ينِوي ِبها الزكَاةَ والتطَوع قَالَ أَبو يوسف يقَع عن الزكَاِة ِلأَنَّ 

الن ى ِمنأَقْو ضالْفَر تا فَلَغاِفيِهمنا ِلتمهنع الِْإيقَاع ِكنملَا ي هِع ِلأَنطَوالت نع قَعي دمحقَالَ مى وِبالْأَقْو فعفَى الْأَضتفِْل فَان
   .النيةُ فَلَا يقَع عن الزكَاِة 

  

   باب زكَاِة الِْإِبِل  

ِحد لَه ِمن لَفِْظِه كَقَوٍم وِنساٍء وسميت إِبلًا ِلأَنها تبولُ علَى أَفْخاِذها وقَدم الشيخ زكَاةَ الْمواِشي علَى الِْإِبلُ اسم ِجنٍس لَا وا
دم الِْإِبلَ علَى الْبقَِر ِلأَنَّ الْعرب كَِثريةُ النقْديِن ِلأَنَّ شرِعيةَ الزكَاِة أَولًا كَانت ِمن الْعرِب وهم أَصحاب الْمواِشي وقَ

 اللَّه هِحمقَِر قَالَ راِل الْبمِتعاس ِمن اِل ِللِْإِبِل أَكْثَرمِتعاِلاس  

   لَيس ِفي أَقَلَّ ِمن خمِس ذَوٍد صدقَةٌ  

ا ِفي قَوافَِة كَمٍد ِبالِْإضِس ذَومخ قَالُ ِمنيالَى وعٍط { له تهةُ رعِع } ِتسسالثَّلَاِث إلَى الت الِْإِبِل ِمن ِمن دالذَّوو  

 اِئما سسمخ تفَِإنْ كَان لُهة وحال عليها الحول ففيها شاة قَو   

ِزِل ونِفي الْم لَفعلَا تاِري ورِي ِفي الْبعلُ ِللرسرالَِّتي ت ةُ ِهياِئمِلطَةً الستخم ةً أَوفَِردناثًا مإن ةً أَوفَِردنا مذُكُور تاٌء كَانوس
الَ وقَولُه فَِفيها شاةٌ يتناولُ الذَّكَر والْأُنثَى ِلأَنَّ اسم الشاِة يتناولُهما والشاةُ ِمن الْغنِم ما لَها سنةٌ وطَعنت ِفي الثَّاِنيِة قَ

الْخجنِدي لَا يجوز ِفي الزكَاِة إلَّا الثَِّني ِمن الْغنِم فَصاِعدا وهو ما أَتى علَيِه حولٌ ولَا يؤخذُ الْجذَع وهو الَِّذي أَتى علَيِه 
 ويجوز ِفي الْأُضِحيِة وأَدنى السن الَِّتي تتعلَّق ِبها الزكَاةُ ِفي الِْإِبِل ِستةُ أَشهٍر وأَما الْجذَع ِمن الضأِْن فَلَا يجوز ِفي الزكَاِة

  .ِبنت مخاٍض ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد 

لِّ نوٍع ِمن ِجنِسِه ِقيلَ ِلأَنَّ الِْإِبلَ إذَا بلَغت فَِإنْ ِقيلَ ِلم وجبت الشاةُ ِفي الِْإِبِل مع أَنَّ الْأَصلَ ِفي الزكَاِة أَنْ تِجب ِفي كُ
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خمسا كَانت مالًا كَِثريا لَا يمِكن إخلَاؤه عن الْوجوِب ولَا يمِكن إجياب واِحدٍة ِمنها ِلما ِفيِه ِمن الِْإجحاِف وِفي إجياِب 
    فَِلهذَا وجبت الشاةُ وِقيلَ ِلأَنَّ الشاةَ كَانت تقَوم ِفي ذَِلك الْوقِْت ِبخمسِة دراِهم وِبنتالشقِْص ضرر عيِب الشِركَِة

لدراِهِم ثُم الْواِجب هنا الْمخاِض ِبأَربِعني ِدرهما فَِإجياب الشاِة ِفي الْخمِس ِمن الِْإِبِل كَِإجياِب الْخمسِة ِفي الِْمائَتيِن ِمن ا
 أَنَّ لَه لَواةُ والش تبجٍم وهِدر يِمائَت الِْإِبِل أَقَلَّ ِمن ٍس ِمنمةُ خِقيم تكَان ذَا لَوِلهاِء والْأَد قْتِة وا إلَى الِْقيمقْلُهن لَهو نيالْع

حوِل أَو قَبلَه ِبيوٍم ِبساِئمٍة أُخرى ِمن غَيِر ِجنِسها استقْبلَ لَها حولًا آخر إجماعا كَالِْإِبِل إذَا إِبلًا ساِئمةً باعها ِفي وسِط الْ
نوٍض ورِبع أَو اِنرينِبد أَو اِهمرا ِبدهاعب ِم أَونا ِبالْغهاعقَِر إذَا بكَالْبقَِر وا ِبالْبهاعلُ بلُ الْأَووطُلُ الْحبي هةَ فَِإنارجا التى ِبهو

ويستأِْنف حولًا علَى الثَّاِني فَِإنْ فَعلَ ذَِلك ِفرارا ِمن الزكَاِة فَِإنه يكْره ِعند محمٍد ِخلَافًا ِلأَِبي يوسف وأَما إذَا باعها 
ي ا فَكَذَِلكِسها ِبِجنندِة ِعنلَى الثَّاِنيلَ عوالْح أِْنفتسيا وضلُ أَيوطُلُ الْحب.  

هكَاتلُ زوحتلَا يِه ولَيا عنيا دهكَاتز تا كَانِبِخلَاِفه ا أَوِسهِل ِبِجنوالْح دعا بهاعِإنْ بلُ ولُ الْأَووطُلُ الْحبلَا ي فَرقَالَ زا إلَى و
  .بدِلها حتى أَنها لَا تسقُطُ ِبهلَاِك الْبدِل 

وقَالَ زفَر إذَا باعها ِبِجنِسها يتحولُ زكَاتها إلَى بدِلها ِبحيثُ تبقَى ِببقَاِئها وتفُوت ِبفَواِتها وِإنْ باع الساِئمةَ قَبلَ تماِم 
ا ثُمِلهوِر حيا ِبغهدِإنْ را وهكَاتِه زلَيكَانَ عِل ووالْح كْمح قَِطعني اِء قَاٍض لَمِبقَض تِل إنْ كَانوٍب ِفي الْحيِه ِبعلَيع تدر 

ِل ثُموا ِفي الْحهبهو كَذَا لَوِديٍد وِل جوا إلَّا ِبحهكَاتز هملْزي اٍء لَمِه قَضلَيكَانَ عِل ووالْح كْمح قَِطعني ا ِفيِه لَمهعجرتاس 
  .زكَاتها ِلأَنَّ الرجوع ِفي الِْهبِة يوِجب فَسخها سواٌء كَانَ الرجوع ِبقَضاٍء أَو ِبغيِر قَضاٍء كَذَا ِفي شرِحِه 

  

   ين فَِفيها ِبنت مخاٍض قَولُه فَِإذَا بلَغت خمسا وِعشِر 

   وِهي الَِّتي لَها سنةٌ وطَعنت ِفي

 ا أَياضخاِملُ مالْح تضخِرِب مغِفي الْما وِرهياِملٌ ِبغح ِة أَيادا ِفي الْعِرهيِبغ اِخضا مهِلأَنَّ أُم ِبذَِلك تيمِة سالثَّاِني
أَي أَلْجأَها فَِإنْ لَم يكُن معه ِبنت مخاٍض } فَأَجاَءها الْمخاض إلَى ِجذِْع النخلَِة { لَادِة وِمنه قَوله تعالَى أَخذَها وجع الِْو

 وأَما ِفي الْبقَِر فَهما سواٌء وِفي الْغنِم أَيضا فَالِْقيمةُ ولَا يجوز هنا إلَّا الِْإناثُ خاصةً ولَا يجوز الذُّكُور إلَّا علَى وجِه الِْقيمِة
  .يجوز الذَّكَر والْأُنثَى 

  

   إذا بلغت ستا وثالثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين قَولُه ف 

  .ات لَبٍن ِبِولَادِة غَيِرها ِفي الْعادِة وِهي ما لَها سنتاِن وطَعنت ِفي الثَّاِلثَِة سميت ِبذَِلك ِلأَنَّ أُمها ذَ
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  نيا ِحقَّةٌ إلَى ِستفَِفيه ِعنيبأَرا وِست تلَغفَِإذَا ب لُهقَو   

محيو كَبرا أَنْ تلَه قح هِلأَن ِبذَِلك تيمِة ساِبعِفي الر تنطَعو ا ثَلَاثُ ِسِننيا لَهم ِهيا وهلَيلَ ع.  

  

  ِعنيبسٍس ومةٌ إلَى خذَعا جفَِفيه نيِستى ودإح تِإذَا كَانو لُهقَو   

  .وِهي ما لَها أَربع ِسِنني وطَعنت ِفي الْخاِمسِة ولَا اشِتقَاق ِلاسِمها وِهي أَعلَى ِسن تِجب ِفيِه الزكَاةُ 

  

   ذَا بلَغت ِستا وسبِعني فَِفيها ِبنتا لَبوٍن إلَى ِتسِعني فَِإذَا بلَغت إحدى وِتسِعني فَِفيها ِحقَّتاِن إلَى ِمائٍَة وِعشِرين قَولُه فَِإ 

  .ولَا ِخلَاف ِفي هِذِه الْجملَِة 

  

 ِس شمةَ فَِفي الْخالْفَِريض أِْنفتسي ثُم لُهاِن إلَى آِخِرِه قَواتِر ششِفي الْعاةٌ و   

إلَى أَنْ قَالَ فَِإذَا بلَغت ِمائَةً وِستا وِتسِعني فَِفيها أَربع ِحقَاٍق إلَى ِمائَتيِن أَو خمس بناِت لَبوٍن وقَولُه ثُم يستأِْنف الْفَِريضةَ 
ِفي الْخ فأْنتسا تا كَمدأَب ثُم ثَلَاِثنيو اٍض إلَى ِستخم تِبن ِرينِعشٍس ومِني فَِفي خعي ِسنيمالْخالِْمائَِة و دعالَِّتي ب ِسنيم

   ِبنت لَبوٍن إلَى ِست وأَربِعني ثُم ِحقَّةٌ إلَى خمِسني هكَذَا أَبدا ِمن ِبنِت الْمخاِض إلَى ِبنِت

ِن إلَى الِْحقَِّة فَهذَا معنى قَوِلِه كَما يستأْنف ِفي الْخمِسني الَِّتي بعد الِْمائَِة والْخمِسني احترز ِبهذَا عن اِلاسِتئْناِف الْأَوِل اللَّبو
 لَبوٍن ِلانِعداِم وجوِد ِنصاِبها ِلأَنه لَما زاد خمسا وِعشِرين علَى وهو الَِّذي بعد الِْمائَِة والِْعشِرين فَِإنه لَيس ِفيِه إجياب ِبنِت

سما خهلَيع ادا زِن فَلَميالِْحقَّت عاِض مخِت الْمِبن ابِنص وفَه ِعنيبأَرا وسمخاِب ِمائَةً وصالن ِميعج ارص ِرينالِْعشا الِْمائَِة و
  .صار ِمائَةً وخمِسني فَوجب ثَلَاثُ ِحقَاٍق ِلأَنَّ ِفي كُلِّ خمِسني ِحقَّةً 

  

   قَولُه والْبخت والِْعراب سواٌء  

ابالِْعرو رصن تخإلَى ب وبسنِم مجالْعِب ورالْع ِمن لِّدوتالْم وهو ِتيخب عمج تخالْب عمج برالْعو ِبيرٍل عمج عمج 
رجٍل عرِبي فَفَرقُوا بين الْأَناِسي والْبهاِئِم كَما فَرقُوا بين ِحصاٍن وِحصاٍن فَالِْعراب منسوبةٌ إلَى الْعرِب والْبخت ِللْعجِم 

وِب الزجِني ِفي وعاٌء يوس لُهقَوثْ ِبأَكِْل ونحي ِت لَمخالْب مأْكُلُ لَحلَا ي لَفح ا لَوِة أَمِحياِز الْأُضوجا وباِر الرِتباعكَاِة و
سِل الْميالْخقِْف واِئِم الْووِفي س سلَيِة وادالْعِف ورلَى الْعولَةٌ عمحانَ مماِب ِلأَنَّ الْأَيِم الِْعرلَا ِفي لَحِم الِْملِْك ودكَاةٌ ِلعلَِة زب

الْمواِشي الْعمِي ولَا الْمقْطُوعِة الْقَواِئِم ِلأَنها لَيست ِبساِئمٍة وِإذَا كَانَ ِللرجِل ساِئمةٌ فَجاَءه الْمصدق ِلأَخِذ الزكَاِة فَقَالَ 
لْ عحي لَم ِلي أَو ِهي تسلَي ِإنْ قَالَ قَدو وبجالْو كَرأَن هِميِنِه ِلأَني عم لُهلُ قَوا فَالْقَوِتهِحيطٌ ِبِقيمم نيد لَيع لُ أَووا الْحهلَي
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براَءِة أَم لَا ِفي ظَاِهِر الروايِة ورِوي أَنه لَا أَديتها إلَى مصدٍق غَيِرك إنْ كَانَ هناك مصدق غَيره صدق مع يِميِنِه سواٌء أَتى ِبالْ
   يصدق حتى يأِْتي ِبها وِإنْ لَم يكُن هناك مصدق لَم يصدق وِإنْ قَالَ قَد أَديتها إلَى الْفُقَراِء

ا الِْخلَاف ِفي الْعشِر وِإنْ كَانَ الْمالُ دراِهم أَو دناِنري أَو أَموالَ التجارِة فَقَالَ قَد لَم يصدق وتؤخذُ ِمنه ثَاِنيا وكَذَِلك هذَ
   .أَديتها إلَى الْقُراِء صدق ِلأَنَّ دفْع زكَاِة هِذِه الْأَمواِل مفَوضةٌ إلَى أَرباِبها 

  

   باب صدقَِة الْبقَِر  

قَدمها علَى الْغنِم ِلأَنَّ الْبقَر تحصلُ ِبها مصلَحةُ الزراعِة واللَّحِم ، والْغنم لَا يحصلُ ِبها إلَّا اللَّحم ومناسبتها ِللِْإِبِل ِمن حيثُ 
ملُهمشِة يندالْب مى أَنَّ استةُ حالِْقيمةُ وامخقَالَ الض قالش وه قْرالْبا وقُّهشت ا أَياِفِرهوِبح ضالْأَر قُربا تهِلأَن قَرالْب تيمسا و

 اللَّه هِحمر  

 وا الْحهلَيال عحةً واِئمس ثَلَاِثني تقَةٌ فَِإذَا كَاندقَِر صالْب ِمن ثَلَاِثني ِفي أَقَلَّ ِمن سةٌ لَيِبيعت أَو ِبيعا تلُ فَِفيه   

وهو الَِّذي لَه سنةٌ وطَعن ِفي الثَّاِنيِة سمي تِبيعا ِلأَنه إلَى الْآنَ يتبع أُمه ثُم الْأُنثَى لَا تِزيد علَى الذَّكَِر ِفي هذَا الْباِب وكَذَا ِفي 
يِم ِبِخلَاِف الِْإِبِل حنا الْغمهدِعن ِبيعقَِر تكَاةُ ِفي الْبِبِه الز لَّقعتي ى ِسننأَدِة ولَى طَِريِق الِْقيما إلَّا عِفيه الذَّكَر وزجثُ لَا ي.  

  وقَالَ أَبو يوسف يتعلَّق أَيضا ِبالْعجاِجيِل 

   قَولُه وِفي أَربِعني مِسن أَو مِسنةٌ  

لَى وا أَوهونا دماِن عِزيجفَلَأَنْ ي نيتالس ناِن عِزيجا يمهِلأَن ازِن جيِبيعطَى تِفي الثَّاِلثَِة فَِإنْ أَع تنطَعاِن وتنا سا لَهم ِهي.  

  

    ذَِلك إلَى ِستني ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَولُه فَِإذَا زادت علَى الْأَربِعني وجب ِفي الزيادةُ ِبقَدِر 

فَِفي الْواِحدِة ربع عشِر مِسنٍة وِفي اِلاثْنيِن ِنصف عشِر مِسنٍة وِفي الثَّلَاِث ثَلَاثَةُ أَرباِع عشِر مِسنٍة وِفي الْأَربِع عشر مِسنٍة 
ورِل وةُ الْأَصايِذِه ِروهو عبرةٌ وِسنا مكُونُ ِفيهفَي ِسنيملُغَ خبى تتٌء حيِة شاديِفي الز ِجبلَا ي هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع نسى الْح

 عِتس عقَِر ِتسِفي الْب قَاصِبيٍع ِلأَنَّ الْأَوثُلُثُ ت ٍة أَوِسنم  

 حمو فوسو يقَالَ أَبو لُهاِن قَوِبيعا تفَِفيه نيتلُغَ السبى تتِة حاديَء ِفي الزيلَا ش دم   

 نيتاِء السرا ولَا ِفي مو ِعنيبونَ الْأَرا دِفيم مهنيب لَا ِخلَافو.  
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   ي ِتسِعني ثَلَاثَةُ أَتِبعٍة وِفي ِمائٍَة تِبيعاِن ومِسنةٌ قَولُه وِفي سبِعني مِسنةٌ وتِبيع وِفي ثَماِنني مِسنتاِن وِف

 ذَا فَِقسلَى هعاٍت وِسنثَلَاثُ م ٍة أَوِبعةُ أَتعبأَر ِرينِعشِفي ِمائٍَة وو ِبيعتاِن وتِسنم رشعِفي ِمائَةٌ وو.  

  

 الْفَر ريغتذَا يلَى هعو لُهٍة قَوِسنِبيٍع إلَى مت ٍر ِمنشِفي كُلِّ ع ض   

 لُهاِع قَومذَا ِبالِْإجهو  

   والْجواِميس والْبقَر سواٌء  

 قَِر لَمالْب مأْكُلُ لَحلَا ي لَفاِن إذَا حما ِفي الْأَيا أَمباِر الرِتباعِة وِحيالْأُضكَاِة وِني ِفي الزعِف يرِم الْعدوِس ِلعامثْ ِبالْجنحي
وِقلَِّتِه ِفي ِبلَاِدنا فَلَم يتناولْه الْيِمني حتى لَو كَثُر ِفي موِضٍع ينبِغي أَنْ يحنثَ كَذَا ِفي النهايِة ولَو حلَف لَا يشتِري الْبقَر لَا 

ِإنْ حو اِميسولُ الْجاونتوِديهعِللْم اللَّامو ا ِلأَنَّ الْأَلْفاِئهثُ ِبِشرنحا فَيلَهاونا تقَرِري بتشلَا ي لَف   

  

   باب زكَاِة الْغنِم  

فًا ِفيها ثُم الْغنم يقَع علَى الذُّكُوِر والِْإناِث قَدم الْغنم علَى الْخيِل ِلكَثْرِتِه وكَوِن زكَاِة الْغنِم متِفقًا ِفيها وزكَاِة الْخيِل مختِل
 اللَّه هِحما قَالَ رِميعا جِهملَيعو  

   لَيس ِفي أَقَلَّ ِمن أَربِعني شاةً صدقَةٌ  

الَِّذي أَت وها واِعدفَص كَاةُ الثَِّنيِفيِه الز ِجبالَِّتي ت نى السنأَد دِعنا وَء ِفيهيلَانٌ لَا شمح هونا دما ومهدلٌ ِعنوِه حلَيى ع
  .أَِبي يوسف تِجب ِفيها الزكَاةُ 

  

   قَولُه فَِإذَا كَانت أَربِعني ساِئمةً وحالَ علَيها الْحولُ فَِفيها شاةٌ  

ِهيا واِعدفَص ا الثَِّنيهِصفَتأَِبي و نعاٌء ووس ِفي ذَِلك زعالْمأْنُ والضو ذَعذُ الْجخؤلَا يِة وِفي الثَّاِني تنطَعةٌ ونا سا لَهم 
 وِهي أَضيق ِمن الزكَاِة أَلَا ترى أَنَّ حِنيفَةَ أَنَّ الْجذَع ِمن الضأِْن يجوز وهو ما أَتى علَيِه أَكْثَر السنِة ِلأَنه يجوز ِفي الْأُضِحيِة

  .التِبيع لَا يجوز ِفيها ويجوز ِفي الزكَاِة والْأَولُ هو الظَّاِهر ويؤخذُ ِفي زكَاِة الْغنِم الذُّكُور والِْإناثُ 

إلَّا إذَا كَان ذُ الذَّكَرخؤلَا ي اِفِعيقَالَ الشِإنْ كَانَ وأِْن والض ذُ ِمنخؤا يأْنإذَا كَانَ ض ابصةُ أَنَّ الننالس ا ثُما ذُكُوركُلُّه ت
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  .معزا فَِمن الْمعِز وِإنْ كَانَ ِمنهما فَِمن الْغاِلِب وِإنْ كَانا سواًء فَِمن أَيِهما شاَء 

  

 عالْمأْنُ والضو لُهاٌء قَووس ز   

   يعِني ِفي وجوِب الزكَاِة واعِتباِر الربا وجواِز الْأُضِحيِة أَما لَو حلَف لَا يأْكُلُ لَحم الضأِْن فَأَكَلَ لَحم الْمعِز لَا يحنثُ

  

   باب زكَاِة الْخيِل  

ايمالت وهلَاِء ويالْخ ِمن ِتقَاقُهاش أَقَلُّ ِسنا وكَاِة ِفيهوِب الزجِتلَاِف ِفي واِلاخا وِتهامِقلَِّة إسا ووِدهجا ِلِقلَِّة وهرا أَخمِإنلُ و
 اللَّه هِحمثَى قَالَ رأُن تا إنْ كَانهلَيى عزني ا أَوإذَا كَانَ ذَكَر ِزينا أَنْ يكَاةُ ِفيهالز ِجبت  

إذَا كَانت الْخيلُ ساِئمةً ذُكُورا وِإناثًا وحالَ علَيها الْحولُ فَصاِحبها ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَعطَى عن كُلِّ فَرٍس ِدينارا وِإنْ  
 اِهمرةَ دسمٍم خهِدر يكُلِّ ِمائَت نطَى عأَعا وهماَء قَوش   

اخِتلَاطَ ِلأَنَّ ِفي الذُّكُوِر الْمنفَِردِة ِروايتيِن الصِحيح ِمنهما عدم الْوجوِب ِلعدِم التناسِل ِبِخلَاِف غَيِرها ِمن إنما شرطَ اِل
 حصلَ ِمنها الْأَكْلُ وِفي الِْإناِث الْمنفَِردِة ِروايتاِن السواِئِم حيثُ يِجب ِفي ذُكُوِرها منفَِردةً ِلأَنه وِإنْ لَم يحصلْ ِمنها التناسلُ

الْأَصح الْوجوب ِلأَنها تتناسلُ ِبالِْفعِل الْمستعاِر والناس لَا يتمانعونَ ِمنه ِفي الْعادِة وذَكَر ِفي الْأَصِل أَنه لَا شيَء ِفيها حتى 
ونَ ذُكُورا وِإناثًا ولَا تِجب ِفي الذُّكُوِر الْمنفَِردِة ولَا ِفي الِْإناِث الْمنفَِردِة ِلأَنَّ نماَءها ِبالتوالُِد ِلأَنها غَير مأْكُولٍَة ِعند أَِبي تكُ

  .لروايِة ورِوي أَنها تِجب ِفي الذُّكْراِن فَعلَى هذَا النصاب واِحد حِنيفَةَ ويكُونُ النصاب اثْنيِن ذَكَرا وأُنثَى علَى هِذِه ا

 فَرزِنيفَةَ ولُ أَِبي حقَو وا همِل إنيكَاِة ِفي الْخالز وبجو ِتلَاِط ثُماِلاخ ِمن دلَا ب ِحيحالصو.  

لَا ش دمحمو فوسو يقَالَ أَبأَِبي و دِعن اِع ثُمما ِبالِْإجَء ِفيهيِو فَلَا شزِللْغ تا إذَا كَانِو أَمزِر الْغيِلغ تذَا إذَا كَانها وَء ِفيهي
روايِة الَِّتي اشترطَ ِفيها اِلاخِتلَاطُ أَو حِنيفَةَ وزفَر الْوجوب ِفي عيِنها ويؤخذُ ِمن ِقيمِتها حتى لَو لَم تبلُغْ الْفَرساِن علَى ال

ِر ذَِلكذَ ِبقَدٍم أَخهِدر يِة ِمائَتلَى الثَّاِنيع سالْفُر   

هفَِإن اِويِل الطَّحقَو نذَا عِبه زرتاِر احا ِبالِْخيهاِحبفَص لُهقَوا وهماَء قَوِإنْ شذَا قَالَ وِلهو ولُ هالْأَواِمِل وإلَى الْع ارقُولُ الِْخيي 
الظَّاِهر وقَولُه وِإنْ شاَء قَومها هذَا الِْخيار ِفي أَفْراِس الْعرِب ِلتقَارِبها ِفي الِْقيمِة أَما ِفي أَفْراِس الْعجِم فَيقَومها حتما ِبغيِر 

ِتهفَاواٍر ِلتِنيفَةَ ِخيأَِبي ح دأْكُوٍل ِعنم را غَيهنيلْ ِبِه ِلأَنَّ عصحي اِء لَمالْفُقَر ودقْصا ِلأَنَّ مِنهيع ا ِمنهكَاتذْ زخؤي ا لَممِإنا و
ٍة ِعنده وِإنما الْمقْصود ِمنها الركُوب وِلهذَا قَرنها اللَّه وكَانَ ينبِغي ِعنده أَنْ لَا تِجب الزكَاةُ ِفي الْخيِل ِلأَنها غَير مأْكُولَ

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع لُهقَو وهِر وبا ِبالْخِفيه اسالِْقي كرت هِمِري إلَّا أَنالْحاِل والَى ِبالِْبغعت } ارٍة ِديناِئمٍس سِفي كُلِّ فَر أَو
 اِهمرةُ درشاِحِد } عِر الْوبِبخ كرتي اسِلِه أَنَّ الِْقيأَص ِمنو  
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   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا زكَاةَ ِفي الْخيِل  

  .قَطَع ِفي الْكَنِز أَيضا وِبِه قَالَ الشاِفِعي قَالَ ِفي فَتاوى قَاِضي خان والْفَتوى علَى قَوِلِهما وِبِه 

وقَالَ السرخِسي قَولُ أَِبي حِنيفَةَ أَولَى قَالَ ِفي النهايِة وأَجمعوا علَى أَنَّ الِْإمام لَا يأْخذُ صدقَةَ الْخيِل ِمن صاِحِبها جبرا ِلأَنَّ 
ا ِبِخلَاِف زِنهيِفي ع ِجبا لَا تهكَاتِلكُلِّ طَاِمٍع ز عطْملَ ميِلأَنَّ الْخِذ والْأَخ قاِم ِفيِه حِللِْإما وِنهيع ٌء ِمنزا جهِة فَِإناِئمكَاِة الس

و فوسأَِبي ي دِعن اسكَانَ الِْقيا واِحِبها ِلصكُوهرتي ا لَمكَاِة ِفيهذَ الزاةُ أَخعالس ِليو ا فَلَوها ِلأَنكَاةُ ِفيهالز ِجبٍد أَنْ تمحم
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِلقَو اسكَا الِْقيرا تمِإنا ومهدأْكُولَةٌ ِعنِقيِق { مِقيِق إلَّا أَنَّ ِفي الرالرِل ويقَِة الْخدص نع ت لَكُمفَوع

   لَيس علَى الْمسِلِم ِفي فَرِسِه{ لَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام وقَا} صدقَةَ الِْفطِْر 

إلَّا أَنَّ أَبا حِنيفَةَ حملَ ما روياه علَى فَرِس الركُوِب ِبدِليِل قَوِلِه والرِقيق إلَّا أَنَّ ِفي الرِقيِق صدقَةَ الِْفطِْر } وعبِدِه صدقَةٌ 
   .طْرةُ إنما تِجب ِفي عبِد الِْخدمِة والِْف

  

   قَولُه ولَا شيَء ِفي الِْبغاِل والْحِمِري إلَّا أَنْ تكُونَ ِللتجارِة  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عٌء { ِلقَويِة شعِفي الْكَس سقَةٌ } لَيلْحالُ مالِْبغو ِمريالْح ِهيِة ِلأَنَّ وارجكُونَ ِللتإلَّا أَنْ ت لُهقَوا وِبه
  .الزكَاةَ ِحينِئٍذ تتعلَّق ِبالْماِليِة كَساِئِر أَمواِل التجارِة 

  

   ا أَنْ يكُونَ ِفيها ِكبار قَولُه ولَيس ِفي الْفُصلَاِن والْعجاِجيِل والْحملَاِن صدقَةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد إلَّ 

الْفُصلَانُ جمع فَِصيٍل وهو أَولَاد الْإِِبِل والْحملَانُ ِبضم الْحاِء وكَسِرها جمع الْحمِل وهو أَولَاد الْغنِم والْعجاِجيلُ أَولَاد الْبقَِر 
ِمن ِجنِس الْخيِل فَِلم أَوردها ِفيها قَبلُ ِلأَنَّ زكَاةَ الْخيِل مختلَف ِفيها والزكَاةُ ِفي هِذِه الْأَشياِء فَِإنْ ِقيلَ لَيست هِذِه الْمسأَلَةُ 

  مختلَف ِفيها أَيضا فَأَوردها ِفيها 

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ِفيها واِحدةٌ ِمنها  

.  

ر ِفيها ما ِفي الِْكباِر وِبِه قَالَ ماِلك وكَانَ أَبو حِنيفَةَ أَولًا يقُولُ يِجب ِفيها ما يِجب ِفي الِْكباِر وِبِه أَخذَ زفَر وقَالَ زفَ
ي ثُم رجع وقَالَ لَا يِجب ِفيها شيٌء وِبِه أَخذَ وماِلك ثُم رجع فَقَالَ تِجب ِفيها واِحدةٌ ِمنها وِبِه أَخذَ أَبو يوسف والشاِفِع

 دمحم.  

وأَما إذَا كَانَ ِفيها واِحدةٌ ِمن الْمِسناِت جعلَ الْكُلَّ تبعا لَها ِفي انِعقَاِدها ِنصابا دونَ تأِْديِة الزكَاِة حتى لَا يجِزيه أَخذُ 
ِمن الصغاِر وصورةُ الْمسأَلَِة إذَا اشترى خمسةً وِعشِرين فَِصيلًا أَو أَربِعني حملًا أَو ثَلَاِثني ِعجلًا أَو وِهب لَه ذَِلك واِحدٍة 

فوسأَِبي ي دِعنٍد لَا ومحمِنيفَةَ وأَِبي ح دلُ فَِعنوا الْحهلَيع ِقدعنلْ يه ِجبِحِني ِملِْكِه ت لُ ِمنوالَ الْحح ى لَوتح ِقدعني 
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 تِقيبولُ والْأُص لَكَته ا ثُمِدهدِمثْلَ ع تالَدوٍر فَتهةُ أَشا ِستهلَيالَ عٍة فَحاِئمس ابِنص ى إذَا كَانَ لَهرةٌ أُخورصكَاةُ والز
   الْأَولَاد هلْ

بقَى يبي فوسو يقَالَ أَبا لَا ومهدلَاِد فَِعنلَى الْأَووِل علُ الْأُصوقَى ح  

   قَولُه ومن وجب علَيِه ِسن فَلَم يوجد معه أَخذَ الْمصدق أَعلَى ِمنها ورد الْفَضلَ أَو أَخذَ دونها وأَخذَ الْفَضلَ  

ه ظَاِهر ِحيحالص ِفيرياِل قَالَ الصاِحِب الْمإلَى ص ارأَنَّ الِْخي ابوالصو اِبيِبيجلُ الِْإسقَو وهِق ودصإلَى الْم ارذَا أَنَّ الِْخي
ياِر الزِفي ِمقْد هٍة ِلأَنادِزي فْعِق إذَا كَانَ ِفيِه ددصإلَى الْم ارى أَنَّ الِْخينالْأَد فَعدأَنْ ي اداِل إذَا أَراِحِب الْمِإلَى صاًء وِة ِشراد

 ضعب فَعدأَنْ ي ادأَروٍن ولَب تِبن بجاِع فَِإنْ وماِل ِبالِْإجاِحِب الْمإلَى ص ارِة الِْخيفِْع الِْقيمِفي دِة وِبالِْقيم فَعد هةَ ِلأَناديالزو
قٍَّة فَالِْخيار إلَى الْمصدِق ِلما ِفي التشِقيِص ِمن الضرِر والتفَاوِت بين ِبنِت الْمخاِض وِبنِت اللَّبوِن شاتاِن أَو ِعشرونَ ِح

ِلك وبين ِبنِت الْمخاِض والِْحقَِّة أَربع ِشياٍه أَو أَربعونَ ِدرهما وبين ِبنِت اللَّبوِن والِْحقَِّة كَذَِلك وبين الِْحقَِّة والْجذَعِة كَذَ
   .ِدرهما وبين ِبنِت الْمخاِض والْجذَعِة ِست ِشياٍه أَو ِستونَ ِدرهما 

  

   قَولُه ويجوز دفْع الِْقيمِة ِفي الزكَاِة  

   كَفَّاراِت والْعشِر وصدقَِة الِْفطِْر ولَا يجوز ِفي الْهدايا والضحايا وقَالَ الشاِفِعي لَا يجوزوكَذَا ِفي النذُوِر والْ

  

   قَولُه ولَيس ِفي الْعواِمِل والْحواِمِل والْمعلُوفَِة صدقَةٌ  

وفَِة ولَو لَم تعملْ علَيها ِلأَنَّ السبب هو الْمالُ الناِمي ودِليلُه الِْإسامةُ أَو الِْإعداد ِللتجارِة يعِني ِبالْعواِمِل ولَو سميت وِبالْمعلُ
  ولَم يوجد وِلأَنَّ ِفي الْمعلُوفَِة تتراكَم الْمؤنةُ فَينعِدم النماُء ِفيها معنى 

 و لُهقَو هذَالَتلَا راِل والْم ارِخي قدصذُ الْمأْخلَا ي   

  .أَي ولَا رِديئَةً 

  

  هطَ ِمنسذُ الْوأْخيو لُهقَو   

ذَالَتِذ رِفي أَخاِل وواِب الْأَمحا ِبأَصارراِرِه إضِذ ِخيِن ِلأَنَّ ِفي أَخياِنبالْج ا ِمنظَرثَلَاثَةَ ِلأَنَّ ِفيِه ن هقِْسماِء فَيا ِبالْفُقَراررإض ه
أَقْساٍم جيد ورِديٌء ووسطٌ ويأْخذُ ِمن الْوسِط ولَا يأْخذُ الرباَء وِهي الَِّتي تربي ولَدها ولَا الْأَكُولَةَ وِهي الَِّتي تسمن ِللْأَكِْل 

لَا الْحلَ ولَا الْفَحو هنع اللَّه ِضير رمِل عئًا ِلقَويا شهذُ ِمنأْخلَا يةَ وِغريالصفَاَء وجالْعاَء ويمِتِه الْعاِئمِه ِفي سلَيع ِسبحياِملَ و
   .ِلساِعيِه عد علَيِهم السخلَةَ ولَو أَتاك ِبها الراِعي علَى كَفِِّه ولَا تأْخذْها 
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  كَّاهزاِلِه وإلَى م همِسِه ضِجن الًا ِمنِل مواِء الْحِفي أَثْن فَادتفَاس ابِنص كَانَ لَه نمو لُهقَو   

ِهب اٍث أَواٌء كَانَ ِبِمريوس همض هفَادتٍه اسجو ِبأَيلَا و اِئِه أَومن ِمن فَادتساٌء كَانَ الْموس ِنِه ِمنطُ كَورشو ِر ذَِلكغَي ٍة أَو
ِجنِسِه إذْ لَو كَانَ ِمن غَيِر ِجنِسِه ِمن كُلِّ وجٍه كَالْغنِم مع الِْإِبِل فَِإنه لَا يضم ولَو كَانَ معه ِنصاب ِمن الساِئمِة حالَ علَيها 

 ِبدراِهم ومعه ِنصاب ِمن الدراِهِم قَد مضى علَيِه ِنصف الْحوِل فَِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يضم إلَيِه ثَمن الْحولُ فَزكَّاها ثُم باعها
 ثَمن الساِئمِة يبلُغُ ِنصابا ِبانِفراِدِه أَما الساِئمِة بلْ يستأِْنف لَه حولًا جِديدا وِعندهما يضمه ويزِكيِهما جِميعا وهذَا إذَا كَانَ

 لَوا واعمإج مضي هقَةَ ِفطِْرِه فَِإندى صِد الَِّذي أَدبالْع نثَموِر وشعاِم الْمالطَّع نا ثَمأَماِع ومِبالِْإج هما ضابلُغُ ِنصبإذَا كَانَ لَا ي
ِشيةَ قَبلَ الْحوِل ِبدراِهم أَو ِبماِشيٍة ضم الثَّمن إلَى ِجنِسِه ِبالِْإجماِع أَي يضم الدراِهم إلَى الدراِهِم والْماِشيةَ إلَى باع الْما

منها إجماعا ِلأَنها خرجت عن حكِْم ماِل الزكَاِة فَلَم تبق الْماِشيِة وِإنْ جعلَ الْماِشيةَ بعد ما زكَّاها علُوفَةً ثُم باعها ضم ثَ
  .ِنصابا 

  

   قَولُه والساِئمةُ ِهي الَِّتي تكْتِفي ِبالرعِي ِفي أَكْثَِر حوِلها  

سواِئمهم ِفي بعِض الْأَوقَاِت فَجعلَ الْأَقَلَّ تاِبعا ِللْأَكْثَِر ثُم هذَا الَِّذي ِلأَنَّ أَصحاب السواِئِم قَد لَا يِجدونَ بدا ِمن أَنْ يعِلفُوا 
لتجارِة أَو ذَكَره ِمن الِْإسامِة ِفي حق إجياِب زكَاِة السواِئِم إنما يِصح أَنْ لَو كَانت الِْإسامةُ ِللدر والنسِل أَما إذَا كَانت ِل

  .ِللْحمِل والركُوِب فَلَا تِجب ِفيها الزكَاةُ أَصلًا 

  

   قَولُه فَِإنْ علَفَها ِنصف الْحوِل أَو أَكْثَر فَلَا زكَاةَ علَيِه ِفيها  

فا ِنصلَفَهفَِإنْ ِقيلَ إذَا ع   

ب وعدمه فَينبِغي أَنْ يرجح جاِنب الْوجوِب احِتياطًا ِلأَنه ِعبادةٌ ومبناها علَى اِلاحِتياِط الْحوِل وسامت ِنصفَه استوى الْوجو
دعكُونُ با يمإن ِجيحرالتاِب وِب الِْإجيبوِت سِفي ثُب كالش قَعو هكَاةُ ِلأَنالز تثْبا لَا تمِب ِقيلَ إنبوِت السثُب   

  .قَولُه والزكَاةُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف واِجبةٌ ِفي النصاِب دونَ الْعفِْو  

   وقَالَ محمد وزفَر تتعلَّق ِبالنصاِب والْعفِْو 

ي ابصالن ِقيبو فْوالْع لَكا إذَا هِفيم هتفَاِئدا ومهدوِب ِعنجقَى كُلُّ الْوب.  

وقَالَ محمد وزفَر يسقُطُ ِبقَدِر الْهاِلِك كَما إذَا كَانَ لَه ِتسع ِمن الِْإِبِل حالَ علَيها الْحولُ ثُم هلَك ِمنها أَربع فَعلَيِه ِفي 
و دمحقَالَ ما ومهداةٌ ِعناِقي شا الْبهلَيالَ عِم حنالْغ ونَ ِمنانثَم هعكَذَا إذَا كَانَ ماٍة واِع شسةُ أَتسماِقي خِه ِفي الْبلَيع فَرز
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ِإنْ هاٍة وش فِنص فَرزٍد ومحم دِعنا ومهداةٌ ِعناِقي شِه ِفي الْبلَيونَ فَععبا أَرهِمن لَكلُ فَهواٍة الْحش فونَ فَِنصِست لَك.  

 ِهيتنِليه إلَى أَنْ يالَِّذي ي اِب الْأَِخِري ثُمصفِْو إلَى النالْع دعب اِلكالْه فرصِنيفَةَ يو حذَا قَالَ أَبِلهاٍة وش عبر فَرزٍد ومحم دِعنو
لُ والْأَو ابصالن ولَ هِلأَنَّ الْأَص لَه اِبعِه تلَيع ادا زم.  

 لَكلُ فَهوا الْحهلَيالَ عالِْإِبِل ح ونَ ِمنعبأَر هانيا باِئعاِب شصإلَى الن لًا ثُمفِْو أَوإلَى الْع اِلكالْه فرصي فوسو يقَالَ أَبو
  .ند أَِبي حِنيفَةَ ِمنها ِعشرونَ فَِفي الْباِقي أَربع ِشياٍه ِع

   .وقَالَ أَبو يوسف ِفيها ِعشرونَ جزًءا ِمن ِستٍة وثَلَاِثني جزًءا ِمن ِبنِت لَبوٍن وقَالَ محمد وزفَر ِنصف ِبنِت لَبوٍن 

  

  هنع قَطَتكَاِة سوِب الزجو دعالُ بالْم لَكِإذَا هو لُهقَو   

قَيد ِبالْهلَاِك ِلأَنَّ اِلاسِتهلَاك لَا يسِقطُها ِلأَنَّ الزكَاةَ تِجب علَيِه بعد الْحوِل وهو يمِسكُها علَى طَِريِق الْأَمانِة فَِإذَا استهلَكَها 
بلَ مطَالَبِة الساِعي ِبها أَما إذَا طَلَبها ولَم يسلِّمها إلَيِه مع الْقُدرِة فَقَد ضِمنها كَالْوِديعِة ثُم الْهلَاك إنما يسِقطُها إذَا كَانَ قَ

ر كَالْموِدِع إذَا طَلَب قَالَ الْكَرِخي يِجب علَيِه الضمانُ وهو قَولُ الِْعراِقيني ِلأَنها أَمانةٌ طَالَبه ِبها من يمِلك الْمطَالَبةَ فَصا
 لَكَتى هتكَاِن حالِْإم عِه ما إلَيهفَعدي ةَ فَلَمِديعالْو هِمن.  

اِن يمالض وبجإلَى الِْفقِْه ِلأَنَّ و بذَا أَقْرهِة وايهقَالَ ِفي الن نمضٍل لَا يهو سأَبو اسبو طَاِهٍر الدقَالَ أَبو لَما وفِْويتِعي تدتس
 نمضاِلِك فَيِد الْما ِليتفَوم ارفَص دلَ الْيدب ِة فَقَدِديعِع الْونا ِفي مفَأَم دوجي.  

الْماِلك مخير إنْ شاَء أَعطَاه الْعين أَو ِقيمتها وِفي الْبداِئِع كَافَّةُ مشاِيِخ ما وراَء النهِر قَالُوا لَا يضمن ولَو طَلَب الساِعي ِلأَنَّ 
   .فَلَم يلْزمه تسِليم الْعيِن فَصار كَما قَبلَ الْمطَالَبِة قَالَ ِفي النهايِة والْأَصح عدم الضماِن 

  

 وهِل وولَى الْحكَاةَ عالز مفَِإنْ قَد لُهقَو ازاِب جصِللن اِلكم    

ِلأَنه أَدى بعد سبِب الْوجوِب قَالَ ِفي النهايِة لَِكن بين الْأَداِء معجلًا وبين الْأَداِء ِفي آِخِر الْحوِل فَرق وهو أَنَّ الْمعجلَ 
آِخِر الْحوِل وِفي الْأَداِء ِفي آِخِر الْحوِل لَا يشترطُ بيانه إذَا عجلَ شاةً عن أَربِعني يشترطُ ِفيِه أَنْ لَا ينتِقص النصاب ِفي 

تقَعاِء وا إلَى الْفُقَرفَهرإذَا كَانَ ص هى أَنتِه حلَيكَاةَ عثَلَاثُونَ فَلَا زو عِتس هدِعنلُ ووا الْحهلَيال عفَح تِإنْ كَانا وعطَوت 
 ابصالن قَصتِإنْ انكَاِة والز نع تقَعِل ووِفي آِخِر الْح هاؤا إذَا كَانَ أَدا أَمهدرتاِعي اسالس اِم أَوِد الِْإما ِفي يِنهيةً ِبعقَاِئم

عالت وزجا يمإن ِدينجاِئِه قَالَ الْخكُونَ ِبأَدالثَّاِني أَنْ يِجيِل وعالت قْتا وِقدعنلُ موكُونَ الْحا أَنْ يهداِئطَ ثَلَاٍث أَحرِجيلُ ِبش
انَ لَه أَقَلُّ ِمن ِمائَتي النصاب الَِّذي عجلَ عنه كَاِملًا ِفي آِخِر الْحوِل والثَّاِلثُ أَنْ لَا يفُوت أَصلُه ِفيما بين ذَِلك ِمثَالُه إذَا كَ

ِدرهٍم أَو أَربٍع ِمن الِْإِبِل فَهذَا مالٌ لَا ينعِقد علَيِه الْحولُ فَِإذَا عجلَ الزكَاةَ ثُم كَملَ النصاب بعد التعِجيِل لَا يكُونُ ما عجلَ 
كَانَ لَه ِمائَتا ِدرهٍم فَتصدق ِبخمسٍة علَى فَِقٍري ِبِنيِة الزكَاِة وانتقَص النصاب ِبِمقْداِر ما عجلَ زكَاةً ويكُونُ تطَوعا وكَذَا إذَا 
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ا حتى كَملَ ِبِه النصاب قَبلَ ولَم يستِفد شيئًا حتى حالَ الْحولُ والنصاب ناِقص كَانَ ما عجلَ تطَوعا وِإنْ استفَاد شيئً
  .الْحوِل ثُم حالَ الْحولُ والنصاب كَاِملٌ صح التعِجيلُ عن الزكَاِة 

الز تبجولُ الثَّاِني ووالَ الْحح ِل ثُموالْح دعب ابصلُ ِبِه النكَما يم فَادتا إذَا كَانَ اسأَما ومهنع وبنلَ لَا يجا عكَاةُ فَم
   ِلأَنَّ التعِجيلَ حصلَ ِللْحوِل الْأَوِل ولَم يِجب علَيِه زكَاةُ الْحوِل الْأَوِل

 اِحدو ابٍة إذَا كَانَ ِفي ِملِْكِه ِنصٍب كَِثريصِجيلُ ِلنعالت وزجيو.  

وزجلَا ي فَرقَالَ زو مت اٍه ثُمِشي عبلَ أَرجالِْإِبِل فَع ِمن سمخ هعإذَا كَانَ م هى أَنتوِد ِفي ِملِْكِه حجواِب الْمصالن نإلَّا ع 
عن الْخمِس قَالَ ِلأَنَّ كُلَّ ِنصاٍب أَصلٌ الْحولُ وِفي ِملِْكِه ِعشرونَ ِمن الِْإِبِل فَِعندنا يجوز عن الْكُلِّ وِعنده لَا يجوز إلَّا 

ِبنفِْسِه ولَنا أَنَّ النصاب الْأَولَ هو الْأَصلُ ِفي السبِبيِة والزواِئد علَيِه تاِبعةٌ لَه ولَو عجلَ أَداَء الزكَاِة إلَى فَِقٍري ثُم أَيسر قَبلَ 
م ِل أَووِفيِه الْح ثِّرؤِت لَا يوالْمى والِْغن ِمن هدعثُ بدحا يفَم الْفَقْر فادص فْعكَاِة ِلأَنَّ الدالز نع هفَعا دم ازج دتار أَو ات

غنِم لَا تقَع الشاةُ عنها كَذَا ِفي الْيناِبيِع وأَما تعِجيلُ ولَو عجلَ شاةً عن خمٍس ِمن الِْإِبِل فَهلَكَت جِميعها ولَه أَربعونَ ِمن الْ
 دِعن ازاِت جبلَ النِة قَباعرالز دعفَِإنْ كَانَ ب ازاِت جبالن دعبِة واعرالز دعِإنْ كَانَ بو وزجِة لَا ياعرلَ الزِر إنْ كَانَ قَبشالْع

ي يوسف وِعند محمٍد لَا يجوز وهو الْأَظْهر وِإنْ عجلَ عشر ثَمِر النِخيِل إنْ كَانَ بعد طُلُوِعها جاز وِإنْ كَانَ قَبلَه لَا أَِب
 وزجي.   

  

   باب زكَاِة الِْفضِة  

ا ِفيما بين الناِس أَلَا ترى أَنَّ الْمهر وِنصاب السِرقَِة وِقيم الْمتلَفَاِت يقَدر ِبها ثُم الِْفضةُ قَدمها علَى الذَّهِب ِلأَنها أَكْثَر تداولً
مِبض قُوقا رهعمجوِب ورضِبالْم صتخقَّةُ تالرو ِرقالْووِب ورضالْم رغَيو وبرضلُ الْماونتت اللَّه هِحماِء قَالَ رالر   

   لَيس ِفي أَقَلَّ ِمن ِمائَتي ِدرهٍم صدقَةٌ فَِإذَا كَانت ِمائَتي ِدرهٍم  

  أَي موزونٍة ِزنةَ كُلِّ ِدرهٍم ِمنها أَربعةَ عشر ِقرياطًا 

  اِهمرةُ دسما خفَِفيه   

ربعةَ عشر ِقرياطًا يبنى علَى هذَا أَحكَام الزكَاِة وِنصاب السِرقَاِت وتقِْدير الدياِت والْمهِر والْخراِج سواٌء وزنُ كُلِّ ِدرهٍم أَ
ها ِفي ِملِْكِه ِمنم ِميعج عمجا فَيِليح ٍة أَووبرضم رغَي ةً أَووبرضةُ مالِْفض تِف كَانيِة السِحلْياِتيِم ووالْخاِهِم ورالد ا ِمن

واللِّجاِم والسرِج والْكَواِكِب ِفي الْمصحِف والْأَواِني والْمساِمِري الْمركَّبِة ِفي السكَاِكِني والْأَسِورِة والدماِليِج والْخلَاِخيِل 
تلَغفَِإنْ ب ِر ذَِلكغَيِن ويلُغَ ِمائَتبى تتلُ حوا الْحهلَيع ِقدعنلَا يِإلَّا فَلَا وو اِهمرةُ دسما خِفيه بجٍم وهِدر ينَ ِمائَتزا وكُلُّه 

  .فَلَا شيَء ِفيها فَِإنْ كَانَ وزنها دونَ الِْمائَتيِن وِقيمتها ِلجودِتها وِصياغَِتها تساِوي ِمائَتيِن 

 ِرينِم ِعشهرِن الدزا كَانَ وا مهِلفَةً فَِمنتخم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِد رهلَى عع تانَ كَانزذَا أَنَّ الْأَولُ هأَصو
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نَ وزنه عشرةَ قَراِريطَ وهو الَِّذي يسمى وزنَ خمسٍة وِمنها ما كَانَ وزنَ ِقرياطًا وهو الَِّذي يسمى وزنَ عشرٍة وِمنها ما كَا
تسأَنْ ي ادفَأَر هنع اللَّه ِضير رماِن عما إلَى زفُونَ ِبهارصتوا يٍة فَكَاننَ ِستزى ومسالَِّذي ي وهاطًا وِقري رشع ياثْن مهِمن ِفيو

عمفَج ِفيفخالت هوا ِمنسمفَالْت ِهملَيع قِبالْأَكْثَِر فَش مهفَطَالَب اجرالْخ   

اِن وا اثْنهنزو اِهمروا ثَلَاثَةَ دعمِة فَجعبنَ السزو وا لَهجرختفَاس مهنيطُوا بسوتاِنِه ِليمز ابسا أَثْلَاثًا حوهماطًا فَقَسونَ ِقريعبأَر
 اِهمرةَ درشٍف عكُلِّ ِصن ِمن تعمك إذَا جثَاِقيلَ ِلأَنِة مرشنَ عزةُ وعبالس تا كَانمِإناطًا وِقري رشةَ ععبٍم أَرهفَكَانَ كُلُّ ِدر

الًا فَِإذَا أَخذْت ثُلُثَ ذَِلك كَانَ سبعةَ مثَاِقيلَ وصورته أَنك تضِرب كُلَّ واِحٍد ِمنها ِفي صار الْكُلُّ إحدى وِعشِرين ِمثْقَ
ِعشو دِة أَحمالِْقس ِمن ِصحي ِرينلَى ِعشا عهقِْسمت ِمثْقَالًا ثُم ِرينِعشِمائٍَة وعبكُونُ أَري هعمجتٍة ورشةٌ ععبس ونَ ِمثْقَالًا فَثُلُثُهر

.  

وقَالَ محمد بن الْفَضِل الْمعتبر ِفي كُلِّ زماٍن ِبدراِهِمِه وِبِه أَفْتى جماعةٌ ِمن الْمتأَخِرين إلَّا أَنَّ الْأَولَ هو الْمعتبر وهو أَربعةَ 
طْباق كُتِب الْمتقَدِمني والْمتأَخِرين وهو الْأَظْهر واعلَم أَنك متى ِزدت علَى الدراِهِم ثَلَاثَةَ أَسباِعِه وِهي عشر ِقرياطًا وعلَيِه إ

ةَ أَعشاِرِه وهو ِستةٌ كَانَ ِدرهما ِلأَنَّ الدرهم ِستةٌ كَانَ ِمثْقَالًا ِلأَنَّ الِْمثْقَالَ ِعشرونَ ِقرياطًا ومتى نقَصت ِمن الِْمثْقَاِل ثَلَاثَ
  .أَربعةَ عشر ِقرياطًا 

  

    ِدرهم قَولُه ولَا شيَء ِفي الزيادِة حتى تبلُغَ أَربِعني ِدرهما فَيكُونُ ِفيها ِدرهم مع الْخمسِة ثُم ِفي كُلِّ أَربِعني ِدرهما 

  .وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

  

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد ما زاد علَى الِْمائَتيِن فَزكَاته ِبِحساِبِه  

ِعنيبأَر ٌء ِمنزا فَِفيِه جمهةُ ِدراديالز تكَان ى لَوتح تكَثُر ةُ أَواديالز ِرِه قَلَّتشع عبر وهٍم وهِدر ًءا ِمنزج .  

  

   قَولُه وِإذَا كَانَ الْغاِلب علَى الْوِرِق الِْفضةُ فَِهي ِفي حكِْم الِْفضِة  

  .لِْفضةُ زاِئدةً علَى النصِف ِلأَنها إذَا كَانت ِهي الْغاِلبةُ كَانَ الِْغش مستهلَكًا فَلَا اعِتبار ِبِه وهو أَنْ تكُونَ ا

  

   قَولُه وِإذَا كَانَ 

   الْغاِلب علَيها الِْغش فَِهي ِفي حكِْم الْعروِض 
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ا تمِإنفَاِضلًا وتِة ما ِبالِْفضِعهياِز بوِليِل جِة ِبدكِْم الِْفضح نا عهِرجخا يهلَيع هتِلأَنَّ غَلَب توِض إذَا كَانركِْم الْعكُونُ ِفي ح
 اِلصى الْخوتِإذَا اساِلِص وكَاةُ الْخز بجو ابا ِنصهِمن لُصخا إذَا كَانَ يأَم ابا ِنصهِمن لُصخلَا ي ِرقَتأُح اٍل لَوِبح

رأَختِفيِه الْم لَفتاِبيِع اخنقَالَ ِفي الْي الِْغشاِن ومهِدر مهضعقَالَ باطًا وِتيةٌ احسمخ ِجبي مهضعاٍل قَالَ بلَى ثَلَاثَِة أَقْوونَ ع
  .وِنصف وقَالَ بعضهم لَا يِجب شيٌء 

  

   قَولُه ويعتبر أَنْ تبلُغَ ِقيمتها ِنصابا  

   . كَساِئِر الْعروِض ولَا بد ِفيِه ِمن ِنيِة التجارِة

  

   باب زكَاِة الذَّهِب  

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   لَيس ِفيما دونَ ِعشِرين ِمثْقَالًا ِمن الذَّهِب صدقَةٌ فَِإذَا كَانت ِعشِرين ِمثْقَالًا  

  ِزنةُ كُلِّ ِمثْقَاٍل ِمنها ِعشرونَ ِقرياطًا 

   حولُ فَِفيها ِنصف ِمثْقَاٍل وحالَ علَيها الْ 

قَالَ بعض الْعلَماِء ِفي ذَِلك نظْما والْفَرض ِفي ِعشِرين ِمثْقَالًا ذَهب ِنصف ِمن الِْمثْقَاِل ِفي الْحوِل وجب ولَا شيَء ِفي 
ِقرياطَاِن ِلأَنَّ الْواِجب ربع الْعشِر والْأَربعةُ الْمثَاِقيلُ ثَمانونَ ِقرياطًا وربع عشِرها الزيادِة حتى تبلُغَ أَربعةَ مثَاِقيلَ فَيكُونُ ِفيها 

 قَولُ أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما ِقرياطَاِن وقَد اعتبر الشرع كُلَّ ِديناٍر ِبعشرِة دراِهم فَيكُونُ أَربعةَ مثَاِقيلَ كَأَربِعني ِدرهما وهذَا
 اِب ذَِلكِة ِبِحساديِفي الز ِجبت  

   قَولُه وِفي ِتبِر الذَّهِب والِْفضِة وحِليِهما والْآِنيِة ِمنهما الزكَاةُ  

ضالْم رغَي وهِدِن وعالْم ِمن تِرجةُ الَِّتي أُخالِْقطْع رباِح لَا التباِس الْمِللِّب دعم ِليكُلُّ ح اِفِعيا قَالَ الشِهمِليحو لُهقَووِب ور
 نع ِويا را مكَاةُ لَنِفيِه الز ِجبت }ذَه اِن ِمنارا ِسوِهملَيعطُوفَاِن وِن تيأَترأَى امر لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيٍب فَقَالَ الن

وأَما الْيواِقيت } أَتؤدياِن زكَاتهما قَالَتا لَا قَالَ أَتِحباِن أَنْ يسوركُما اللَّه ِبِسواريِن ِمن ناِر جهنم فَقَالَتا لَا قَالَ فَأَديا زكَاتهما 
ا وكَاةَ ِفيهفَلَا ز اِهروالْجاللَّآِلئُ وِة وارجكُونَ ِللتا إلَّا أَنْ تِليح تِإنْ كَان.  

 نيا بِفيه كْمالْح ِلفتخي لَِكنةٌ ِبلَا ِخلَاٍف واِجبا وكَاةُ ِفيها فَالزهرغَيةُ والْأَلِْجمِة والِْفضِب والذَّه ذَةُ ِمنختةُ الْما الْآِنيأَمو
يع اِء ِمنِع الْأَدبِبر قدصِنِه تيع ى ِمنثَلَاثُِمائٍَة فَِإنْ أَد هتِقيماِن وِمائَت هنزٍة وِفض اٌء ِمنإن إذَا كَانَ لَه ها فَِإنِتهِقيم اِء ِمنالْأَدا وِنه

   عشِرِه علَى الْفُقَراِء فَتشاِركُه ِفيِه وِإنْ
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ند محمٍد يعِدلُ إلَى ِخلَاِف الِْجنِس وهو الذَّهب ِلأَنَّ الْجودةَ ِعنده معتبرةٌ وِعند أَِبي حِنيفَةَ إذَا أَدى أَدى ِمن ِقيمِتِه فَِع
ا تِب مالذَّه ى ِمنِإنْ أَدِن وزلَى الْوع ورقْصم هدِعن كْمِلأَنَّ الْح ازج اِهمرةَ دسمخ زجي لَم اِهمرةُ دسمخ هتلُغُ ِقيمب

إجماعا ِلأَنَّ الْجودةَ متقَومةٌ ِعند الْمقَابلَِة ِبِخلَاِف الِْجنِس والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ الْمالَ الَِّذي تِجب ِفيِه الزكَاةُ إنْ كَانَ ِمما 
ي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف يعتبر ِفيِه الْقَدر دونَ الِْقيمِة وِعند زفَر الِْقيمةُ دونَ الْقَدِر وِعند محمٍد أَنفَع يجِري ِفيِه الربا فَِعند أَِب

ا ِمائَتهتِة ِقيمارجطٍَة ِللتا قَِفيِز ِحنِمائَت إذَا كَانَ لَه هانياِء بِن ِللْفُقَريهجِه الْولَيفَع ا كَذَِلكهتِقيملُ ووا الْحهلَيالَ عٍم حها ِدر
 أَهزِذِه أَجه نا عاهفَأَد اِهمرةُ دعبا أَرهتِديئٍَة ِقيمٍة رةَ أَقِْفزسمخ ضقْرتٍة فَِإنْ اسديٍة جةُ أَقِْفزسمخ.  

مهدكَاةُ ِعنالز هنع قَطَتسلَ إلَى والْفَض يدؤِه أَنْ يلَيع فَرزو دمحقَالَ ما وةَ ِرباديِلأَنَّ الز ذَِلك رٌء غَييِه شلَيع ِجبلَا يا و
ِفزٍة جيدٍة ِقيمتها خمسةُ دراِهم فَأَداها عن تماِم ِقيمِة الْواِجِب ولَو كَانَ لَه ِمائَتا قَِفيٍز رِديئٍَة ِقيمتها ِمائَتاِن فَأَدى أَربعةَ أَقْ

  .خمسِة أَقِْفزٍة رِديئٍَة لَا يجوز إلَّا عن أَربعٍة ِمنها وعلَيِه قَِفيز آخر ِفي قَوِل أَصحاِبنا الثَّلَاثَِة 

ِلأَن ذَِلك رِه غَيلَيَء عيلَا ش فَرقَالَ زو لَوو فَعِر أَنالْقَد ارِتبا اعنهاِء وا ِللْفُقَرمهفَعأَن ِبرتعي دمحمِر وونَ الْقَدةَ دالِْقيم ِبرتعي ه
يةً جعبا أَرهنى عةُ فَأَدا الِْفضهلَيع اِلبٍة الْغجرهبن وٍف أَويٍم زها ِدرِمائَت إلَّا كَانَ لَه وزجِديئَةً لَا يةً رسما خهتلُغُ ِقيمبةً تد

  .عن أَربعٍة وعلَيِه ِدرهم آخر ِعند الثَّلَاثَِة 

لَوا وهرِه غَيلَيَء عيلَا ش فَرقَالَ زو   

هتوفًا ِقيميةً زسما خهنى عةً فَأَدديج اِهمرالد تِة كَانراِقطَةُ الِْعبةَ سدوا ِلأَنَّ الْجمهدكَاةُ ِعنالز هنع قَطَتةٌ سديةٌ جعبا أَر
  .ِعندهما 

ٍم وها ِدرِمائَت هنزٍة وديٍة جِفض قَلْب كَذَا إذَا كَانَ لَهلَ والْفَض يدؤِه أَنْ يلَيع فَرزو دمحقَالَ مِتِه واعِصنِتِه ودوته ِلجِقيم
  .ثَلَاثُِمائٍَة فَعلَيِه ربع عشِرِه فَِإنْ أَدى خمسةً زيوفًا أَجزأَه ِعندهما 

ن غَيِرِه ِمما ِسوى الِْفضِة فَعلَيِه ِقيمةُ وقَالَ محمد وزفَر علَيِه أَنْ يؤدي الْفَضلَ وأَجمعوا علَى أَنه إذَا أَدى ِمن الذَّهِب أَو ِم
الْواِجِب باِلغا ما بلَغَ وِهي سبعةٌ وِنصف وكَذَا الْحكْم ِفي النذِْر إذَا أَوجب علَى نفِْسِه صدقَةً قَِفيز ِحنطٍَة جيدٍة فَأَدى قَِفيزا 

  . ِعندهما رِديئًا خرج عن نذِْرِه

 نإلَّا ع وزجِديٍء لَا يةَ قَِفيٍز رِقيم هتلُغُ ِقيمبٍد تيقَِفيٍز ج فى ِنصِديئًا فَأَدا رقَِفيز بجأَو لُ فَلَوِه الْفَضلَيع فَرزو دمحقَالَ مو
  .النصِف ِعند الثَّلَاثَِة 

لَيَء عيلَا ش فَرقَالَ زا وبي إلَى الردؤلَا ي هِلأَن ازِن جياتةَ شا ِقيمهتلُغُ ِقيمبٍة تِميناٍة سِبش قدصِن فَتياتش بجأَو لَوو هرِه غَي
ِقيمةَ شاتيِن وسطَيِن أَجزأَه وكَذَا إذَا كَانَ وكَذَا ِفي الزكَاِة إذَا وجب علَيِه شاتاِن وسطًا فَأَدى شاةً سِمينةً تبلُغُ ِقيمتها 

 أَهزوٍن أَجِت لَبِبن ضعى باٍض فَأَدخم تِبن اِجبالْو.   
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   باب زكَاِة الْعروِض  

   رِحمه اللَّه أَخره عن النقْديِن ِلأَنه يقُوم ِبِهما والْعروض ما ِسوى النقْديِن قَالَ

  تا كَانةً مِة كَاِئنارجوِض الترةٌ ِفي عاِجبكَاةُ والز   

  .أَي سواٌء كَانت ِمن ِجنِس ما تِجب ِفيِه الزكَاةُ كَالسواِئِم أَو ِمن غَيِرِه كَالثِّياِب والْحِمِري 

  

 فَعأَن وا ها ِبمهمقَوي لُهاِكِني قَوسالْماِء وِللْفُقَر    

 اهرتِإنْ اشقُوِد والن ِمن نإنْ كَانَ الثَّم اهرتا اشِبم فوسأَِبي ي دِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنابلُغُ ِنصبا يا ِبمهمقَوفَِع أَنْ يالْأَن فِْسريت
 الْغاِلِب وِعند محمٍد ِبالنقِْد الْغاِلِب علَى كُلِّ حاٍل سواٌء اشتراها ِبأَحِد النقْديِن أَو ِبغيِرِه والِْخلَاف ِبغيِر النقُوِد قَومها ِبالنقِْد

ا ِبالْبهما قَوِدِهمِبأَح تلَغا إذَا با أَمابِن ِنصيقْدلُغُ ِبِكلَا النبت تا إذَا كَانلُغُ ِفيمباِهِم ترا ِبالدهمإذَا قَو هأَن هانيا باعماِلِغ إج
هِنيفَةَ ِلأَنأَِبي ح داِهِم ِعنرا ِبالدهمقَوي ها فَِإنارِدين ِرينِعشلُغُ ثَلَاثَةً وباِنِري تنا ِبالدهمِإنْ قَوا ومهِدر ِعنيبأَرِن ويِه ِمائَتلَيع ِجبي 

 اِهمرةُ درشع مهدةَ الِْمثْقَاِل ِعنِلأَنَّ ِقيم اِهمرةَ داِوي ِستسلَا ي وهِمثْقَاٍل و فِنص ِجباِنِري ينا ِبالدهمقَو لَوو اِهمرةُ دِست.  

 وِعشِرين ولَو قَومها ِبالدراِهِم تبلُغُ ِمائَتيِن وِستةً وثَلَاِثني فَِإنه يقَومها ِبالدناِنِري ِلأَنه فَِإنْ كَانَ لَو قَومها ِبالدناِنِري تبلُغُ أَربعةً
ب فَتلْتلَا يِل ووالْح موِنيفَةَ يأَِبي ح دِة ِعنِفي الِْقيم ربتعالْم اِء ثُمِللْفُقَر فَعا أَنمهدِعنا واِنهقْصنِة وِة الِْقيمادإلَى ِزي ذَِلك دع

يوم الْأَداِء إلَى الْفُقَراِء كَما إذَا كَانَ معه ِمائَتا قَِفيِز ِحنطٍَة حالَ علَيها الْحولُ وِهي تساِوي ِمائَتيِن فَلَم يؤد زكَاتها حتى 
تِقيم تقَصنعبى راِم أَدالطَّع ى ِمناِوي ِمائَةً فَِإنْ أَدست تارا فَصه   

عشِرِه خمسةَ أَقِْفزٍة إجماعا وِإنْ أَدى ِمن الِْقيمِة أَدى خمسةَ دراِهم ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما ِدرهميِن وِنصفًا وِإنْ كَانَ 
ذَا الطَّعه ى ِمنِإنْ أَدا واعمِرِه إجشع عبى رِنِه أَديع ى ِمنِمائٍَة فَِإنْ أَدعباِوي أَرسي ارى صتِر حعِل ِفي السوالْح دعب ادز ام

ذَا إذَا كَانهو اِهمرةُ درشا عمهدِعنو هدِعن اِهمرةَ دسمى خِة أَدالِْقيم تا إذَا كَانأَم رعثُ السيح انُ ِمنقْصالنةُ واديالز ت
 تارى صتِل حوالْح دعطَةُ بالِْحن لَتتا إذَا ابكَم قَصفَن هضعب وسأَكَلَ الس لَِل أَوالْب فَاِف أَواِسطَِة الْجِبو ثُ الذَّاتيح ِمن

وقَد كَانت ِقيمتها بعد الْحوِل ِمائَتيِن أَو أَكَلَ السوس بعضها حتى صارت تساِوي ِمائَةً فَِإنْ أَدى ِمن عيِنها ِقيمتها ِمائَةً 
ِيريغِإنْ كَانَ التا واعمإج فِنصاِن ومها فَِدرِتهِقيم ى ِمنِإنْ أَدٍة وةُ أَقِْفزسملَّةً فَختبِل موالْح موي تٍة ِبأَنْ كَانادإلَى ِزي 

وِقيمتها ِمائَتاِن فَيِبست حتى صارت تساِوي أَربعِمائٍَة فَِإنْ أَدى ِمن الْعيِن فَخمسةُ أَقِْفزٍة وِإنْ أَدى ِمن الِْقيمِة فَخمسةُ 
  .الْمستفَاد بعد الْحوِل لَا يضم ونقْصانُ النصاِب يسِقطُ قَدره ِمن الزكَاِة دراِهم إجماعا ِلأَنَّ 
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   قَولُه وِإذَا كَانَ النصاب كَاِملًا ِفي طَرفَي الْحوِل فَنقْصانه ِفيما بين ذَِلك لَا يسِقطُ الزكَاةَ  

ِتباع قشي هكُونُ ِلأَني قَد فُهرصتاِل وِفي الْم فرصتا ياِئمد اِجرِلأَنَّ الت ِة فَظَاِهرارجاِل التوا ِفي أَماِئِه أَماِل ِفي أَثْنالْكَم ار
لَا تخلُو عن موٍت وِولَادٍة وربما يِغيب بعضها أَما ِفي راِبحا وقَد لَا يكُونُ ِبازِدياِد السعِر وغَلَاِئِه وأَما ِفي السواِئِم فَِإنها 

اِن احقْصِبالن دقَيوِب وجاِئِه فَِللْوِتها ِفي انأَمِعقَاِد واِئِه فَِلِلانِتدا ِفي اباِب أَمصاِل النكَم ِمن داِئِه فَلَا بِتهانِل وواِء الْحِتدا ابازِتر
   عما إذَا

  .هلَك كُلُّ النصاِب فَِإنه ينقَِطع الْحولُ ِبِه ِباِلاتفَاِق 

ِلك لَا يسِقطُ وقَالَ زفَر لَا تلْزمه الزكَاةُ إلَّا أَنْ يكُونَ النصاب كَاِملًا ِمن أَوِل الْحوِل إلَى آِخِرِه وقَولُه فَنقْصانه ِفيما بين ذَ
الزكَاةَ معناه انتقَص وبِقي الْبعض أَما إذَا هلَك كُلُّه واستفَاد ِنصابا آخر انقَطَع حكْم النصاِب الْأَوِل ولَو مات الرجلُ ِفي 

  .ثُ علَى ذَِلك الْحوِل وسِط الْحوِل انقَطَع حكْم الْحوِل ولَم يبِن الْواِر

  

   قَولُه وتضم ِقيمةُ الْعروِض إلَى الذَّهِب والِْفضِة  

  وكَذَا يضم بعضها إلَى بعٍض وِإنْ اختلَف أَجناسها 

 صالن ِتمى يتِة حِة ِبالِْقيمإلَى الِْفض بالذَّه مضي كَذَِلكو لُهِنيفَةَ قَوأَِبي ح دِعن اب   

  .كَما إذَا كَانَ معه ِمائَةُ ِدرهٍم وخمسةُ مثَاِقيلَ ِقيمتها ِمائَةُ ِدرهٍم فَعلَيِه الزكَاةُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِخلَافًا لَهما 

  

    الِْفضِة ِبالِْقيمِة ويضم ِبالْأَجزاِء قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يضم الذَّهب إلَى 

كَما إذَا كَانَ معه عشرةُ دناِنري ِقيمتها خمسونَ ِدرهما ومعه أَيضا ِمائَةُ ِدرهٍم وجبت علَيِه الزكَاةُ ِعندهما ِلكَماِل النصاِب 
   .يضا احِتياطًا ِلِجهِة الْفُقَراِء ِبالْأَجزاِء وكَذَا ِعنده أَ

  

   باب زكَاِة الزروِع والثِّماِر  

كَاٍة وز عوقَاَء فَكَانَ نالْبو ابصِرطَاِن النتشا يمها ِلأَنِلِهملَى قَوع تجركَاةً خز هتِميستو رشا الْعنا هكَاِة هِبالز ادركَذَا الْم
 اللَّه هِحمكَاةً قَالَ رز يمكَاِة سالز ِرفصم ِرفُهصا كَانَ مِنيفَةَ لَمأَِبي ح دِعن  
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  رشكَِثِريِه الْعو ضالْأَر هتجرا أَخِنيفَةَ ِفي قَِليِل مو حقَالَ أَب   

وِقيلَ حده ِنصف صاٍع والْمراد ِبالْأَرِض هنا الْعشِريةُ وِفيِه إشارةٌ إلَى أَنه لَا يلْتفَت حد الْقَِليِل الصاع وما دونه لَا شيَء ِفيِه 
اطَاِت أَوبلَى الرقْفًا عو ضالْأَر تكَان ا أَودبع ا أَووننجم ا أَوِبيص ا أَواِلغاٌء كَانَ بواِلِك ساِرِس إلَى الْمدالْم اِجِد أَوسالْم   

   قَولُه سواٌء مسقَى سيحا  

  .السيح الْماُء الْجاِري 

  

   قَولُه أَو سقَته السماُء  

قَع السماُء ِبأَرِض قَوٍم رعيناها وِإنْ كَانوا وقَالَ الشاِعر إذَا و} وأَرسلْنا السماَء علَيِهم ِمدرارا { يعِني الْمطَر قَالَ اللَّه تعالَى 
  .ِغضابا 

  

  ِشيشالْحو بالْقَصو طَبإلَّا الْح لُهقَو   

ِمن هَء ِفيِه ِلأَنيلَا ش فعكَذَا السِض ولَى الْأَرقَى عبلْ تةً بادع تبنتساَء لَا تيِذِه الْأَشِلأَنَّ ه رشلَا ع رجالشِر وجاِن الشأَغْص 
ِفيِه وكَذَا التبن لَا شيَء ِفيِه أَيضا ِلأَنه ساق الْحبوِب كَالشجِر ِللثِّماِر وِلأَنَّ الْمقْصود غَيرهما وهو الثَّمر والْحب وأَما إذَا 

 كَشجِر السرِح فَِإنه يِجب ِفيِه الْعشر وأَما الْقَصب فَهو ثَلَاثَةُ أَنواٍع قَصب السكَِّر وقَصب الذَِّريرِة قَصد ِبالشجِر اِلاسِتغلَالَ
الس بقَص وةُ هالذَِّريرو رشا الْعِة ِفيِهمالذَِّرير بقَصكَِّر والس بفَقَص الْفَاِرِسي بالْقَصفَلَا و الْفَاِرِسي با الْقَصأَمِل وبن

 اقسِشيِش وا ِللْحتبنم ةً أَورجشم ةً أَوبقْصم هضذَ أَرخا إذَا اتِض أَماِف الْأَرذَا إذَا كَانَ ِفي أَطْرهو تبنتسلَا ي هَء ِفيِه ِلأَنيش
عنماَء وِه الْمإلَي   

  .س ِمنه يِجب ِفيِه الْعشر النا

  

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يِجب الْعشر إلَّا ِفيما لَه ثَمرةٌ باِقيةٌ  

ذَّرِة والدخِن والْأَرز والْجاورِس والْعدِس أَي تبقَى عينه حولًا ِمن غَيِر تكَلٍُّف ولَا تشِميٍس ِمما يقْتات كَالِْحنطَِة والشِعِري وال
والْماش واللُّوِبيا وِهي الدخن والِْحمص والْبرِعي والِْهنِدباُء والتمر والزِبيب وما أَشبه ذَِلك ِمما يقْصد ِبِه الْأَكْلُ وهو يبقَى 

ي ةً أَونس رشِسِم الْعمِفي السو رشِة فَِفيِه الْعربالْكُزِل ودرالْخوِن والْكَمالْفُلْفُِل وفُِر وصالْعاِن وفَرعا كَالزاما عِتفَاعِبِه ان فَعتن
 ِمن الشجيرِة شيٌء وكَذَا الزيتونُ علَى هذَا ويِجب الْعشر ِفي فَِإنْ عِصر قَبلَ أَنْ يؤخذَ ِمنه الْعشر أُِخذَ ِمن دهِنِه ولَم يؤخذْ

الْجوِز واللَّوِز والْبصِل والثُّوِم ِفي الصِحيِح ولَا عشر ِفي الْأَدِويِة كَالسعتِر والشوِنيِز والْحلِْف والْحلْبِة وِقيلَ يِجب ِفي 
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يِز الْعشر وهو حبةُ السوداِء ولَا شيَء ِفي الِْخطِْمي والْوسمِة وِبزِرِه ولَا ِفي الْأُشناِن ولَا ِفيما يخرج ِمن الْخشِب الشوِن
زالْجاِن وجاِذنِر الْبزَء ِفي بيلَا شِغ ومالصو الْقَتلِْت والساِن واِر ِلأَنَّ كَالْقَِطرالِْخياِء وبالدالِْبطِّيِخ وِر الِْقثَّاِء وزلَا ِفي بِر و

  .هِذِه الْأَشياَء لَا تصلُح إلَّا ِللزراعِة دونَ الْأَكِْل 

  

 ع لَّى اللَّهص ِبياِع النا ِبصاعونَ صِست قالِْوسٍق وسةَ أَوسملَغَ خإذَا ب لُهقَو لَّمسِه ولَي   

قَالَ ِفي الصحاِح الِْوسق ِبكَسِر الْواِو والِْوسق ِمائَتاِن وأَربعونَ منا وهو ِعبارةٌ عن ِحمِل جمٍل وجملَةُ الْأَوساِق الْخمسِة 
أَر اعالص اللَّه هِحمر ِفيرياٍع قَالَ الصا ثَلَاثُِمائَِة صنم ِرينِعشةً وعبأَر قكُونُ الِْوسفَي قُِرينٍد السيبز ِديبٍد ِبزبةُ أَزعب

   فَالْخمسةُ الْأَوسق علَى هذَا أَربعةُ أَمداِد الْأَربِع وعلَى تخِريِج أَنَّ

السنقُِري ِلأَنَّ ِنسبةَ خمسِة أَرطَاٍل وثُلٍُث ِمن ثَماِنيِة أَرطَاٍل ثُلُثَاها فَخذْ ثُلُثَي الصاع خمسةُ أَرطَاٍل وثُلُثُ مداِن وِنصف ِب
  .أَربعِة أَِمداِد الْأَربِع تِجده مديِن وِنصفًا 

  

  رشا عمهداِت ِعناورضِفي الْخ سلَيو لُهقَو   

لتجارِة تِجب ِفيها زكَاةُ التجارِة ِباِلاتفَاِق إذَا بلَغت ِقيمتها ِمائَتي ِدرهٍم والْخضراوات ما لَيس لَه ثَمرةٌ باِقيةٌ فَِإنْ كَانت ِل
رطَاب كَالِْقثَّاِء والِْبطِّيِخ والْباِذنجاِن والسفَرجِل كَالْبقُوِل والرطَاِب فَالْبقُولُ كَالْكُراِث والْبقِْل والسلِْق ونحِو ذَِلك وال

والرماِن والتفَّاِح وأَشباِه ذَِلك وأَما الْبصلُ فَروى محمد أَنَّ ِفيِه الْعشر ِلأَنه يبقَى ِفي أَيِدي الناِس وينتفَع ِبِه انِتفَاعا عاما 
ا فَِإنْ وافج صرخِبأَنْ ي ذَِلكو رشٍق فَِفيِه الْعسِة أَوسمخ ارِمقْد ِبيبالز هِجيُء ِمنإنْ كَانَ ي بالِْعنِل ، والْكَي تحلُ تخدي

د ٍب أَورقَى ِبغسإنْ كَانَ ي فُهِنص أَو رشِفيِه الْع بجو ذَِلك ارلَغَ ِمقْدٍد إذَا بمحم نعَء ِفيِه ويفَلَا ش لُغْ ذَِلكبي ِإنْ لَمٍة واِلي
 ِإنْ كَثُرَء ِفيِه ويلَا ش ِبيبالز هِجيُء ِمنلَا ياِء وإلَّا ِللْم لُحصِقيقًا لَا ير بكَانَ الِْعن.  

  

 اِنيس ٍة أَواِليد ٍب أَورِبغ ِقيا سمو لُهِر قَوشالْع فٍة فَِفيِه ِنص   

  .الداِليةُ الدولَاب والساِنيةُ الْبِعري الَِّذي يستقَى ِبِه الْماُء 
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   قَولُه علَى الْقَولَيِن  

هدِعنقَاُء والْبو ابصطُ النرتشِنيفَةَ لَا يأَِبي ح دِن ِعنلَيِتلَاِف الْقَولَى اخع ِة أَينِض السعِفي ب عرالز ِقيس لَوطُ ورتشا يم
سيحا وِفي بعِضها ِبالْغرِب فَالْمعتبر الْأَغْلَب ِمن ذَِلك كَما ِفي السواِئِم إذَا علَفَها صاِحبها ِفي الْحوِل واختلَفُوا ِفي وقِْت 

    والزرِع فَقَالَ أَبو حِنيفَةَ وزفَر يِجب ِعند ظُهوِر الثَّمرِة والْأَمِن علَيها ِمن الْفَساِد وِإنْ لَم يستِحقوجوِب الْعشِر ِفي الثِّماِر

  .الْحصاد إذَا بلَغت حدا ينتِفع ِبها 

  .وقَالَ أَبو يوسف ِعند اسِتحقَاِق الْحصاِد 

 محمد إذَا حِصدت وصارت ِفي الْجِريِن وفَاِئدته ِفيما إذَا أَكَلَ ِمنه شيئًا بعد ما صار حبا جِريشا أَو أَطْعم غَيره ِمنه وقَالَ
فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن مأَطْعا أَكَلَ وم رشع نمضي هوِف فَِإنرعِبالْم.   

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يضمن ويحتسب ِبِه ِفي تكِْميِل الْأَوسِق ولَا يحتسب ِبِه ِفي الْوجوِب يعِني إذَا بلَغَ الْمأْكُولُ 
ِإنْ أَكَلَ ِمنو راِقي لَا غَيِفي الْب رشالْع بجٍق وسةَ أَوسماِقي خالْب عأَِبي م دِعن ِمنض دصحلَ أَنْ تقَب ادصالْح تلَغا بمدعا به

حِنيفَةَ وأَِبي يوسف وزفَر لَم يضمن ِعند محمٍد وِإنْ أَكَلَ ِمنها بعد ما صارت ِفي الْجِريِن ضِمن إجماعا وما تِلف ِبغيِر 
صح دعِعِه بنوِب صجالْو دعا إنْ كَانَ بمهدِق ِعنساِم الْأَومِه ِفي تلَيع بسحياِع ومِفي الذَّاِهِب ِبالِْإج رشفَلَا ع ِرقس اِدِه أَو

 راِقي لَا غَيِفي الْب رشالْع ِجبٍق يسةَ أَوسمالذَّاِهِب خ عكَانَ م اِقي لَوى أَنَّ الْبتح ربتعيو الذَّاِهب ربتعلَا ي فوسأَِبي ي نعو
 ِقيا بم رشعو هرشى عأَد هانمِلِفِه ضتم ذَ ِمنٍق فَِإنْ أَخسةُ أَوسماِقي خِفي الْب.  

  

  قسوا لَا يِفيم فوسو يقَالَ أَبو لُهقَو   

فَرعكَالُ كَالزلَا ي ِق قَالَ أَيالِْوس تحلُ تخدا يى منأَد ٍق ِمنسةُ أَوسمخ هتِقيم تلَغإذَا ب رشِفيِه الْع ِجبالْقُطِْن ياِن و
  .صاِحب الِْهدايِة كَالذُّرِة ِفي زماِننا ونحن نقُولُ كَالِْحمِص والدخِن ِفي ِبلَاِدنا 

  

محمد يِجب الْعشر إذَا بلَغَ الْخاِرج خمسةَ أَمثَاٍل ِمن أَعلَى ما يقَدر ِبِه نوعه فَاعتِبر ِفي الْقُطِْن خمسةُ قَولُه وقَالَ  
   أَحماٍل 

 نٍل ثَلَاثُِمائَِة مكُلُّ ِحم  

   وِفي الزعفَراِن خمسةُ أَمناٍن  

ةٌ وِست نالْمو اِهمرةُ درشع ِهيثَاِقيلَ وةُ معبةُ سالْأُوِقيةً وونَ أُوِقيرِعش.  
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   قَولُه وِفي الْعسِل الْعشر قَلَّ أَو كَثُر إذَا أُِخذَ ِمن أَرِض الْعشِر 

 ِويا رِبا{ ِلم مثْعخ ِمن مِني قَوِح الشةَ ِبفَتاببِني شوِل اللَِّه أَنَّ بسا إلَى رِلهسع ونَ ِمندؤوا يكَانلٌ وحن ملَه تلطَّاِئِف كَان
معتاس هنع اللَّه ِضير رمِن عما كَانَ ِفي زفَلَم مهاِديو مِمي لَهحكَانَ يةٌ وبٍب ِقرِر ِقرشكُلِّ ع ِمن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَ ص

علَيِهم سفْيانَ بن عبِد اللَِّه الثَّقَِفي فَأَبوا أَنْ يعطُوه شيئًا ِمن الْعسِل فَكَتب إلَى عمر رِضي اللَّه عنه ِبذَِلك فَكَتب إلَيِه عمر أَنَّ 
 ِمن ِعباِدِه فَِإنْ أَدوا إلَيك ما كَانوا يؤدونه إلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه النحلَ ذُباب غَيٍث يسوقُه اللَّه تعالَى إلَى من يشاُء

 هِمن رشِئٍذ الْعِه ِحينوا إلَيفَعاِس فَدالن نيبو مهنيلِّ بِإلَّا فَخو مهاِديو مِم لَهفَاح لَّمسو {هِة كَذَا ِفي الناي.  

والْعسلُ } ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت { والْمعنى ِفيِه أَنَّ النحلَ يأْكُلُ ِمن أَنواِر الشجِر وِمن ِثماِرها كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
شِض الْعِفي الْأَر تاِر إذَا كَانِفي الثِّماِر والثِّم ِمن لِّدوتم ةً لَماِجيرخ ضالْأَر تا إذَا كَانأَما وهِمن لَّدوتا يفَكَذَا م رشِة الْعِري

ي الْأَوراِق يِجب ِفيها شيٌء ِلأَنَّ ِثمارها لَم يِجب ِفيها عشر وِبهذَا فَارق دود الْقَز فَِإنه يأْكُلُ الْورق دونَ الثِّماِر ولَيس ِف
 رشالْع ِجبِنيفَةَ يأَِبي ح دِعن ا ثُمنا ذَكَرِفيِه ِلم رشلَا عو مسيرالِْإب وه وِد الْقَزد ِمن لَّدوتاَلَِّذي يا وهِمن لَّدوتا يٌء فَكَذَا ميش

   الثِّماِر والْعشر ِعنده يِجب ِفي قَِليِل الثِّماِر وكَِثِريها ِلأَنه لَا يعتبر ِفيها النصاب ِفي الْعسِل قَلَّ أَو كَثُر ِلأَنه يجِري مجرى

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف لَا شيَء ِفيِه حتى يبلُغَ عشرةَ أَزقَاٍق  

  .ائَِة من كُلُّ ِزق خمسونَ منا ومجموعه خمسِم

  

   قَولُه وقَالَ 

   محمد خمسةُ أَفْراٍق والْفَرق ِستةٌ وثَلَاثُونَ ِرطْلًا 

ِبرتا اُعمِإناَء وونَ الركِّنسثُونَ يدحالْمفَى وصتسر ِرطْلًا كَذَا ِفي الْمشةَ عذُ ِستأْخاٌء يِن إنيتحِبفَت قلَى الْفَراٍق عِة أَفْرسمِبخ 
 هعوِبِه ن رقَدا يلَى مثَاٍل أَعِة أَمسماِر خِتبِلِه ِفي اعأَص.  

  

  رشاِج عرِض الْخأَر اِرِج ِمنِفي الْخ سلَيو لُهقَو   

   .ن الْحبوِب والثِّماِر واَللَّه أَعلَم يحتِملُ أَنْ يرِجع إلَى ما يخرج ِمنها ِمن الْعسِل ويحتِملُ ِم

  

  وزجلَا ي نمِه وقَِة إلَيدالص فْعد وزجي نم ابب   

  ه لَما ذَكَر الزكَاةَ علَى تعداِدها وكَانت لَا بد لَها ِمن الْمصاِرِف أَورد باب الْمصاِرِف قَالَ رِحمه اللَّ
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   الْآيةُ } إنما الصدقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني { قَالَ اللَّه تعالَى  

فْعاِن دسِللِْإن وزجي اللَّه ها ذَكَرٍف ِمملْ كُلُّ ِصنِة بمالِْقسِريِك وشلَا ِللت ِحقتسِة الْماِن ِجهياِب ِلبذَا الْبِفي ه قَِتِه اللَّامدص 
كُلِّها إلَيِه دونَ بِقيِة الْأَصناِف ويجوز إلَى واِحٍد ِمن الصنِف ِلأَنَّ كُلَّ ِصنٍف ِمنهم لَا يحصى والِْإضافَةُ إلَى من لَا يحصى لَا 

 الِْجنس وهو الْواِحد أَلَا ترى أَنَّ من حلَف لَا يشرب ماَء الدجلَِة فَشِرب تكُونُ ِللتمِليِك وِإنما هو ِلبياِن الِْجهِة ِفيِه فَيتناولُ
ثْلُ الْكَعبِة ِللصلَاِة ِمنه جرعةً واِحدةً حِنثَ ِلأَنه لَا يقِْدر علَى شرِبِه كُلِِّه فَعِلم أَنَّ هِذِه الْأَصناف الثَّماِنيةَ ِبجملَِتِهم ِللزكَاِة ِم

وكُلُّ ِصنٍف ِمنهم ِمثْلُ جزٍء ِمن الْكَعبِة واسِتقْباِل جزٍء ِمن الْكَعبِة كَاٍف وقَوله تعالَى إنما هو ِلِإثْباِت الْمذْكُوِر ونفِْي ما 
لْأَصناِف الْمعدودِة وِإنها مختصةٌ ِبِهم منحِصرةٌ علَيِهم كَأَنه قَالَ إنما ِهي عداه وهو حصر ِلِجنِس الصدقَاِت علَى هِذِه ا

 ِرِهميِلغ تسلَيو ملَه.  

  

   قَولُه الْآيةُ  

ِفي الْأَربعِة " ِفي "  تقِْديِر أُِتم الْآيةَ وعدلَ عن اللَّاِم إلَى ِبالرفِْع والنصِب فَالرفْع علَى تقِْديِر الْآيةُ ِبتماِمها والنصب علَى
{ ِفي قَوِلِه " ِفي " ِللدعاِء وتكِْرير " ِفي " الْأَِخريِة ِليؤِذنَ ِبأَنهم أَرسخ ِفي اسِتحقَاِق التصدِق علَيِهم ِممن سبق ِذكْره ِلأَنَّ 

ِبيِل وِن السابِبيِل اللَِّه وِفي س { اِرِمنيالْغقَاِب ولَى الرِن عذَيِجيِح هرِذنُ ِبتؤي  

   قَولُه فَهِذِه ثَماِنيةُ أَصناٍف قَد سقَطَ ِمنها الْمؤلَّفَةُ  

   وهم ثَلَاثَةُ أَصناٍف ِصنف كَانَ يؤلِّفُهم النِبي صلَّى

 فِصنِه ولَيع مهقِْريرت ِريدٍف فَيعلَى ضع لَِكنوا ولَمأَس مهِمن فِصنو لَاِمِهمِبِإس مهمقَو ِلمسيوا وِلمسِلي لَّمسِه ولَيع اللَّه
نييعو لَِمياٍس السدِن ِمراِس ببِمثْلُ ع ِهمرفِْع شِلد ِطيِهمعاِبٍس يِن حِع بالْأَقْرو ِشيةَ الْقُريِن أُمانَ بفْوصو اِريٍن الْفَزِن ِحصةَ ب

لْأَنِبياَء لَا التِميِمي وأَِبي سفْيانَ بِن حرٍب الْأُمِوي ولَم يكُن رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يعِطيِهم خوفًا ِمنهم ِلأَنَّ ا
 فرصأَنْ ي ازج ففَِإنْ ِقيلَ كَي منهاِر جِفي ن وِهِهمجلَى وع اللَّه مهِكبةَ أَنْ ييشخ ِطيِهمعا يمِإنالَى وعت افُونَ إلَّا اللَّهخي

لَى فُقَرع ضفَر ادِقيلَ ِلأَنَّ الِْجه كُفَّار مهو ِهمإلَي قَاما ماِء قَاِئماِل الْفُقَرم ِمن ِهمإلَي فْعفَكَانَ الد اِئِهمأَغِْنيو ِلِمنيساِء الْم
م فَلَما مات رسولُ ِجهاِدِهم ِفي ذَِلك الْوقِْت فَكَأَنه دفَعه إلَيِهم ثُم سقَطَ هذَا السهم ِبوفَاِة رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ

 ملَه بفَكَت ِتِهمادِبع ملَه بكْتأَنْ ي هوا ِمنطَلَبو هنع اللَّه ِضيكٍْر رلَّفَةُ إلَى أَِبي بؤالْم اَءتج لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص
نع اللَّه ِضير رماِب إلَى عوا ِبالِْكتبفَذَه لَامالِْإس اللَّه زأَع فَقَد ا ِبكُمةَ لَناجقَالَ لَا حا وقَهزِحيفَِة فَملَى الصع طَّهذُوا خأْخِلي ه

تأَن كٍْر فَقَالُوا لَهوا إلَى أَِبي بعجفَر كُمنيبا وننيب فيِإلَّا فَالسو متلَما أَسإم كُمنى عأَغْنو اَء اللَّهإنْ ش وفَقَالَ ه وه ِليفَةُ أَمالْخ 
 لَى ذَِلكع قَدعان اعملَّفَةُ ِلأَنَّ الِْإجؤا الْمهقَطَ ِمنس قَد لُهقَوو هنع اللَّه ِضير رمع لَها فَعى مضأَمو.  
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   سِكني من لَا شيَء لَه قَولُه فَالْفَِقري من لَه أَدنى شيٍء والِْم 

   قَالَ ِفي الْيناِبيِع الْفَِقري هو الَِّذي لَا يسأَلُ الناس ولَا يطُوف علَى الْأَبواِب والِْمسِكني هو الَِّذي يسأَلُ الناس ويطُوف علَى

لٌ علَى أَنهم أَحوج قُلْنا إنما بدأَ ِبِهم ِلأَنهم لَا يسأَلُونَ فَاِلاهِتمام ِبِهم مقَدم علَى من الْأَبواِب فَِإنْ ِقيلَ الْبداَءةُ ِبالْفُقَراِء دِلي
 يظْهر ِفي الْوصايا والْأَوقَاِف وهلْ يسأَلُ وهذَا الِْخلَاف لَا يظْهر لَه فَاِئدةٌ ِفي الزكَاِة ِلأَنه يجوز الدفْع إلَى جِميِعِهم وِإنما

  .الْفُقَراُء والْمساِكني ِصنف واِحد أَو ِصنفَاِن 

فُقَراِء قَالَ قَاِضي خان ِصنفَاِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ أَبو يوسف ِصنف واِحد وفَاِئدته إذَا أَوصى ِبثُلُِث ماِلِه ِلفُلَاٍن وِللْ
  والْمساِكِني فَعلَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ الثُّلُثُ بينهم أَثْلَاثًا وعلَى قَوِل أَِبي يوسف ِنصفَاِن ِنصفُه ِلفُلَاٍن وِنصفُه ِللْفُقَراِء والْمساِكِني 

 ِملَ ِبقَدإنْ ع امِه الِْإمإلَي فَعداِملُ يالْعو لُهِلِه قَومِر ع   

 لَوقَاِت ودِذ الصلَى أَخع امالِْإم هبصاِعي الَِّذي نالس واِملُ هالْعِن وٍر ِبالثَّمقَدم روِف غَيرعِبالْم هانوأَعكِْفيه وا يِطيه معي أَي
جزأَ عن الزكَاِة عن الْمؤدين ولَا يجوز أَنْ يعِطي الْعاِملُ الْهاِشِمي ِمن هلَك الْمالُ ِفي يِد الْعاِمِل أَو ضاع سقَطَ حقُّه وأَ

 ذَِلك اِشِميِر الْهيِلغ وزجيِخ وسِة الْوهبش نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِة رابا ِلقَرِزيهنئًا تيكَاِة شا ِلأَنَّ الزِإنْ كَانَ غَِنيو
الْغِني لَا يواِزي الْهاِشِمي ِفي اسِتحقَاِق الْكَرامِة فَِإنْ جِعلَ الْهاِشِمي عاِملًا وأُعِطي ِمن غَيِر الزكَاِة فَلَا بأْس ِبِه ثُم الَِّذي 

  .ز لَه مع الِْغنى وصدقَةٌ ِمن وجٍه حتى لَا يجوز ِللْعاِمِل الْهاِشِمي تنِزيها لَه عنها يأْخذُه الْعاِملُ أُجرةٌ ِمن وجٍه حتى يجو

  

  ِرقَاِبِهم ونَ ِفي فَكبكَاتانُ الْمعقَاِب يِفي الرو لُهقَو   

يا شهطَى ِمنعلَا ي هفَِإن اِشِميالْه بكَاتإلَّا م زجفَِإنْ ع وزجا فَلَا يِغريا إذَا كَانَ صأَما وإذَا كَانَ كَِبري ِنيِب الْغكَاتئًا ِبِخلَاِف م
   الْمكَاتب وقَد دِفع إلَيِه

اس كَاةُ إلَى الْفَِقِري ثُمالز تِفعكَذَا إذَا دو أَكْلُه ِنيالْغ لَاهوِلم ِطيبكَاةُ يا الزأَكْلُه لَه ِطيبِدِه يةٌ ِفي ياِقيكَاةُ بالزى ونغت.  

  

  نيد هلَِزم نم اِرمالْغو لُهقَو   

ِبِه غَِني كُني ِرِه لَملَى غَيع نيد كَذَا إذَا كَانَ لَهِنِه ويد نا فَاِضلًا عابِنص ِلكملَا ي اِلِه أَوِحيطُ ِبمي أَي ا أَواباٌء كَانَ ِنصوا س
  .أَكْثَر ِلأَنه لَم يكُن ِبذَِلك غَِنيا 

  

   قَولُه وِفي سِبيِل اللَِّه منقَِطع الْغزاِة  

  هذَا ِعند أَِبي يوسف وِعند محمٍد منقَِطع الْحاج وفَاِئدةُ الِْخلَاِف ِفي الْوِصيِة 
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 لُهِفيِه قَو َء لَهيلَا ش ركَان آخِفي م وهطَِنِه والٌ ِفي وم كَانَ لَه نِبيِل مِن السابو    

أَنه ملَاِزم ِللسفَِر ولَا يِجد من يِدينه فَيعطَى ِمن الزكَاِة ِلحاجِتِه وِإنما يأْخذُ ما يكِْفيه إلَى وطَِنِه لَا غَير وسمي ابن السِبيِل ِل
 رغَي هكَاِة ِلأَنالز طَى ِمنعأَنْ ي زجي ولٍَة لَممحاٍد وز لَِدِه ِمنإلَى ب لُهصوا يم هعكَانَ م لَوِه وإلَي ِسبفَن ِبيلُ الطَِّريقالسو

  محتاٍج 

   كُلِّ واِحٍد ِمنهم ولَه أَنْ يقْتِصر علَى ِصنٍف واِحٍد قَولُه وِللْماِلِك أَنْ يدفَع إلَى  

.  

   .وقَالَ الشاِفِعي لَا يجوز إلَّا أَنْ يصِرف إلَى ثَلَاثٍَة ِمن كُلِّ ِصنٍف 

  

  يإلَى ِذم فَعدأَنْ ي وزجلَا يو لُهقَو   

لَيِه إجماعا واختلَفُوا ِفي صدقَِة الِْفطِْر والنذُوِر والْكَفَّاراِت فَِعندهما يجوز دفْعها إلَى الذِّمي إلَّا ويجوز دفْع صدقَِة التطَوِع إ
كَاِة وا ِبالزارِتباع وزجلَا ي فوسأَِبي ي دِعنلُ وأَفْض ِلِمنيساِء الْمإلَى فُقَر فرأَنَّ الص فرص وزجفَلَا ي نأْمتسالْم ِبيرا الْحأَم

  .الزكَاِة والصدقَِة الْواِجبِة إلَيِه ِبالِْإجماِع ويجوز صرف صدقَِة التطَوِع إلَيِه 

  

  تيا مِبه كَفَّنلَا يو ِجدسا مى ِبهنبلَا يو لُهقَو   

اِم التِعدكُونُ ِلاني تيأَكَلَ الْم لَو ِت أَنَّ الذِّئْبيكِْفِني الْمِفي ت قَّقحتلَا ي ِليكملَى أَنَّ التِليلُ عالدو كْنالر وهو هِليِك ِمنم
م نيا دى ِبهقْضكَذَا لَا يِة وايهاِرِث كَذَا ِفي النكَفِِّن لَا ِللْوِللْم لَا الْكَفَنو ارا الْآبِبه فَرحلَا تو اتقَايا السى ِبهنبلَا يٍت وي

يجوز إلَّا أَنْ يقِْبضها فَِقري أَو يقِْبضها لَه وِلي أَو وِكيلٌ ِلأَنها تمِليك ولَا بد ِفيها ِمن الْقَبِض وِلهذَا لَا يجوز لَه إطْعامها 
طَِريِق الِْإباحِة وِإنْ قَضى ِبها دين حي إنْ كَانَ ِبغيِر أَمِرِه لَا يجوز وِإنْ كَانَ ِبأَمِرِه جاز إذَا كَانَ فَِقريا وكَأَنه تصدق ِبها ِب

  علَيِه ويكُونُ الْقَاِبض كَالْوِكيِل لَه ِفي قَبِض الصدقَِة 

   ا يشتِري ِبها رقَبةً تعِتق قَولُه ولَ 

  .ِلأَنَّ الِْعتق إسقَاطُ الِْملِْك ولَيس ِبتمِليٍك 
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  إلَى غَِني فَعدلَا تو لُهقَو   

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } ِنيقَةُ ِلغدِحلُّ الصا إلَى ثَ} لَا تهفْعد وزجلَا ي هأَن لَماعو ِنيِة الْغجوزِغِري والص ِنيلَِد الْغوو ِنيٍة الْغاِنيم
إذَا كَانَ لَها مهر علَيِه وعبِد الْغِني الْقَن ودفْعها إلَى ولَِدِه وولَِد ولَِدِه وأَبويِه وأَجداِدِه وأَحِد الزوجيِن إلَى الْآخِر وبِني 

   ٍم والْكَاِفِر سواٌء كَانَ ِذميا أَو حرِبيا فَقَولُه إلَى غَِني يعِني غَِنيا يمِكنههاِش

تا ِقيمم ِن أَويقْدالن ا ِمنابِنص ِلكمي نم وه ِنيالْغِبيِل والس نِه ابلَيلَ عخدى لَا يتاِلِه حِبم ِتفَاعاِلان نفَاِضلًا ع ابِنص ه
 ِن غَِنييبرلَى ضع ِنيالْغ اِلِه ثُممِتعِسلَاِح اسكُوِبِه ور ابودِتِه ومِبيِد ِخدعأَثَاِثِه وو اهكْناِر سداِبِه وِثي ِة ِمنِلياِئِجِه الْأَصوح

وغَِني يحرم علَيِه السؤالُ ولَا يحرم الْأَخذُ ِمن غَيِر سؤاٍل فَالْأَولُ أَنْ يكُونَ محلا ِلوجوِب يحرم علَيِه طَلَب الصدقَِة وقَبولُها 
 عاِلما ِبحاِلِه يِقينا أَو ِبأَكْثَِر رأِْيِه الِْفطْرِة والْأُضِحيِة وكَما يحرم علَيِه الْقَبولُ كَذَِلك يحرم علَى الْمتصدِق الِْإعطَاُء إذَا كَانَ

ولَا تسقُطُ عنه الزكَاةُ ِبالتصدِق علَيِه ويِحلُّ ِللْأَغِْنياِء صدقَةُ الْأَوقَاِف إذَا سماهم الْواِقف ولَو دفَع إلَى الْغِني صدقَةَ التطَوِع 
ها وأَما الْغِني الَِّذي يحرم السؤالُ علَيِه فَهو أَنْ يكُونَ لَه قُوت يوِمِه فَصاِعدا ومن كَانَ لَه دين حالٌّ علَى جاز لَه أَخذُ

نيب لَها وِكرنِإنْ كَانَ مقَِة ودذُ الصأَخ لَه وزجا لَا يابلُغُ ِنصبي ِقروِسٍر مم تكَان ةٌ أَونيب لَه كُني ِإنْ لَما وضأَي اِدلَةٌ فَكَذَِلكةٌ ع
خذُ إلَّا إلَّا أَنها غَير عاِدلٍَة لَم يجز لَه أَخذُ الزكَاِة حتى يحلِّفَه وأَما إذَا كَانَ مؤجلًا حلَّ لَه الْأَخذُ إلَى أَنْ يِحلَّ الدين ولَا يأْ

   .قَدر الِْكفَايِة إلَى وقِْت الْحلُوِل 

  

   قَولُه ولَا يدفَع الْمزكِّي زكَاته إلَى أَِبيِه وجدِه وِإنْ علَا  

ا يتحقَّق التمِليك علَى الْكَماِل وِلأَنَّ نفَقَتهم علَيِه سواٌء كَانَ ِمن ِجهِة الْآباِء أَو الْأُمهاِت ِلأَنَّ مناِفع الْأَملَاِك بينهما متِصلَةٌ فَلَ
مستحقَّةٌ ومواساتهم ومؤنتهم علَيِه واِجبةٌ ِمن طَِريِق الصلَِة فَلَا يجوز أَنْ يستِحقُّوها ِمن ِجهٍة أُخرى كَالْولَِد الصِغِري وِلأَنَّ 

وكَذَا دفْع عشِرِه وساِئِر واِجباِتِه لَا تجوز إلَيِهم } أَنت ومالُك ِلأَِبيك { لَ اِلابِن مضاف إلَى الْأَِب قَالَ علَيِه السلَام ما
تحم مهكَانَ ِمن نِسِه ممخ ِمن مهِطيعأَنْ ي لَه هابكَاِز إذَا أَصا ِبِخلَاِف الراجتحفِْسِه إذَا كَانَ مِلن هِمن ِسكمأَنْ ي ا ِلأَنَّ لَهاج

 هِمن مهِطيعأَنْ ي فَكَذَا لَه.  

  

   قَولُه ولَا إلَى ولَِدِه وولَِد ولَِدِه وِإنْ سفَلَ  

اروا ِصغاٌء كَانوساِث والِْإن ِة الذُّكُوِر أَوِجه وا ِمناٌء كَانوِإنْ كَانَ سةٌ واِجبلَى أَِبيِه وع هفَقَتا فَنِغريإنْ كَانَ ص ها ِلأَنارِكب ا أَو
ِه كَِبريا فَلَا يجوز أَيضا ِلعدِم خلُوِص الْخروِج عن ِملِْك الْأَِب ِلأَنَّ ِللْواِلِد شبهةً ِفي ِملِْك ابِنِه فَكَانَ ما يدفَعه إلَى ولَِد

كَالْباِقي علَى ِملِْكِه ِمن وجٍه وكَذَا الْمخلُوق ِمن ماِئِه ِمن الزنا لَا يعِطيه زكَاته وكَذَا إذَا نفَى ولَده أَيضا ولَو تزوجت امرأَةُ 
 عمِل والْأَو ِمن لَدِنيفَةَ الْوو حقَالَ أَب تلَداِئِب فَوالْغ هكَذَا ذَكَر لَه مهتادهش وزجيو ِهمكَاِتِه إلَيز فْعِل دِللْأَو وزجذَا يه



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                231

  .التمرتاِشي كَذَا ِفي النهايِة 

  .يِه الْفَتوى وِفي الْواِقعاِت رِوي عن أَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الْأَولَاد ِمن الثَّاِني رجع إلَى هذَا الْقَوِل وعلَ

  

   قَولُه ولَا إلَى امرأَِتِه  

ِقيلَ ِبماِل خِدجيةَ رِضي } ووجدك عاِئلًا فَأَغْنى { ِلأَنَّ بينهما اشِتراكًا ِفي الْمناِفِع واخِتلَاطًا ِفي أَمواِلِهما قَالَ اللَّه تعالَى 
ها كَذَا ِفي النهنع ِة اللَّهاي.   

  

   قَولُه ولَا تدفَع الْمرأَةُ إلَى زوِجها ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

  .ِلما ذَكَرنا 

  

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد تدفَع إلَيِه  

 ِويا رلَّى اللَّ{ ِلمص ِبيالن أَلَتوٍد سعسِن مأَةَ ابرام بنياِن أَنَّ زرا فَقَالَ لَك أَجِجهوقَِة إلَى زدفِْع الصد نع لَّمسِه ولَيع ه
وهو محمولٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَى صدقَِة التطَوِع ِلأَنها كَانت صناع الْيديِن تعملُ ِللناِس } أَجر الصدقَِة وأَجر الصلَِة 

  .خذُ ِمنهم لَا أَنها كَانت موِسرةً فَتأْ

  

   قَولُه ولَا يدفَع إلَى مكَاتِبِه ولَا إلَى مملُوِكِه  

ِفي كَس قح لَهِدِه ويلُوِك ِلسمالْم بِليِك إذْ كَسمِم التدلَاِدِه ِلعاِت أَوهأُمِرِه وبدإلَى م فَعدكَذَا لَا يو بكَاتالْمِبِه وكَاتِب م
 جوزت لَو هى أَنتِبِه حكَاتِب مِفي كَس قح لَهِة وايهلَى قَالَ ِفي النوِللْم بكُونُ الْكَسفَي زجعا يمبرو مهِه ِدرلَيع ِقيا بم دبع

زت ا لَوكَم زجي ِبِه لَمكَاتةَ ماِريفِْسِه جةَ ناِريج جو.  

  

  لُوٍك غَِنيملَا إلَى مو لُهقَو   

كَسِتِه وقَبِلر ِرقغتسم هنيدا وونيدإنْ كَانَ م ِنيونَ الْغا دمو ِزلَِة الِْقننلَِدِه ِبمو أُمو ِنيِر الْغبدمو لَاهوِلم اِقعو ِبِه ِلأَنَّ الِْملْك
 فْعالد وزجلَا ي نيِه دلَيع كُني ا إذَا لَمأَمو وزجا لَا يمهدِعنِدِه وا ِفي يم ِلكملَى لَا يوِنيفَةَ ِلأَنَّ الْمأَِبي ح دِه ِعنإلَي فْعالد ازج

  .} وِفي الرقَاِب {  ِلقَوِلِه تعالَى إلَيِه إجماعا ومكَاتب الْغِني يجوز الدفْع إلَيِه
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   قَولُه ولَا إلَى ولَِد غَِني إذَا كَانَ صِغريا  

ِبيساِر أَِبيِه ولَو كَانت نفَقَته ِلأَنه يعد غَِنيا ِبماِل أَِبيِه ِبِخلَاِف ما إذَا كَانَ كَِبريا فَِقريا فَِإنه يجوز الدفْع إلَيِه ِلأَنه لَا يعد غَِنيا 
وزجِض يالْفَر دعباِع وملَى أَِبيِه ِبالِْإجع هفَقَتن ضفْرلَ أَنْ تِه قَبإلَي فْعالد وزجا يِمنِقيلَ إنْ كَانَ زا وِمنِه ِبأَنْ كَانَ زلَيع   

  .ِنيا ِبِمقْداِر النفَقَِة ِعند محمٍد ِلأَنه لَا يِصري غَ

  .وقَالَ أَبو يوسف لَا يجوز بعد الْفَرِض وهكَذَا حكْم الِْبنِت الْكَِبريِة 

ةً ِبِغنغَِني دعا لَا تهِلأَن وزجت مهضعِة قَالَ بالْكَِبري ِنيِة الْغنإلَى اب فَعى إذَا داوِفي الْفَتو وزجلَا ي مهضعقَالَ با وِجهوزا وى أَِبيه
 حالْأَص وهو.  

 وأَما أَبو الْغِني فَيجوز دفْع الزكَاِة إلَيِه إذَا كَانَ فَِقريا وأَما زوجةُ الْغِني إذَا لَم يكُن لَها علَى زوِجها مهر قَالَ بعضهم تعطَى

  .وقَالَ ِفي الْمنتقَى لَا تعطَى ِعند أَِبي يوسف وتعطَى ِعند محمٍد وِفي الْكَرِخي تعطَى ِعندهما 

را يجوز لَها الْأَخذُ وِللداِفِع وقَالَ أَبو يوسف لَا تعطَى والْأَصح قَولُهما وِإنْ كَانَ لَها مهر يبلُغُ ِمائَتي ِدرهٍم إنْ كَانَ معِس
الِْإعطَاُء وِإنْ كَانَ موِسرا فَكَذَِلك يجوز أَيضا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يجوز ِبناًء علَى أَنَّ الْمهر ِفي الذِّمِة لَيس ِبِنصاٍب 

 ِميعجو ابا ِنصمهدِعنو هداِت ِعنالْكَفَّارذُوِر والنقَِة الِْفطِْر ودصكَاِة واٌء ِفي الزوس مهكْماِرِف حصا ِفي الْمنا ذَكَرم
جوالزِج ووالزِن وياِلدإلَى الْو فُهرص وزجي ذَِلك سمةً فَِإنَّ خاصاِدِن خعالْموِز ووِر إلَّا ِفي الْكُنشالْعأَنْ و وزجي هِة ِلأَن

يحِبسه ِلنفِْسِه إذَا كَانت الْأَربعةُ الْأَخماِس لَا تكِْفيه فَِإذَا جاز ِلنفِْسِه فَغيره أَولَى قَالَ ِفي الْفَتاوى رجلٌ لَه أَخ قَضى الْقَاِضي 
 الزكَاةَ فَِعند أَِبي يوسف يجوز ِفيِهما وِعند محمٍد يجوز ِفي الِْكسوِة ولَا يجوز ِفي علَيِه ِبنفَقَِتِه فَكَساه وأَطْعمه ينِوي ِبِه

 إباحةٌ إلَّا أَنْ يدفَع إلَى يِدِه الِْإطْعاِم ومن عالَ يِتيما ِبِكسوٍة وِبنفَقٍَة ِمن الزكَاِة جاز ِفي الِْكسوِة دونَ الِْإطْعاِم ِلأَنه ِفي الِْإطْعاِم
   وعن أَِبي يوسف يجوز ِفيِهما رجلٌ أَعطَى فَِقريا ِمن زكَاِتِه أَو ِمن عشِر أَرِضِه أَو ِمن ِفطْرِتِه

مِبيِل التلَى سإلَّا ع ذَِلك وزجِطي لَا يعالْم همأَطْع إنَّ الْفَِقري ثُم رآخ ِنيِلغ وزجكَذَا لَا يِة واحِبيِل الِْإبلَى سع وزجلَا يِليِك و
ِبأَنْ أَو هاِشِمي أَو ِلأَِبي الْمعِطي أَو ِلابِنِه إذَا كَانَ علَى سِبيِل الِْإباحِة ويجوز علَى سِبيِل التمِليِك فَِإنْ تبدلَت الْعين الْمعطَاةُ 
باعها الْفَِقري ِبعيٍن أُخرى ِبأَنْ كَانَ تمرا فَباعه ِبزِبيٍب أَو ِبِحنطٍَة أَو ما أَشبه ذَِلك جاز ِفيها الِْإباحةُ وتبدِل الْعيِن كَتبدِل 

   .الِْملِْك 

  

   قَولُه ولَا يدفَع إلَى بِني هاِشٍم  

  .أَجنِبي لَا يدفَع إلَيِهم ِبالِْإجماِع وهلْ يجوز أَنْ يدفَع بعضهم إلَى بعٍض ِعندهما لَا يجوز يعِني الْ

تاِء يكَاِة كَالْمالَ ِفي الزِلأَنَّ الْم ِهمإلَي فُهرص وزجفَي عطَوا التأَمو وزجي فوسو يقَالَ أَبو عطَوالتِض وقَاِط الْفَرِبِإس سند
 الٍَة إذْ لَمسِبغ تسا لَيهقِْف ِلأَنِفي الْو اِقفالْو ماهمإذَا س ِهمقَاِف إلَيقَِة الْأَودص فرص وزجكَذَا ياِء وِد ِبالْمربِزلَِة التنِبم

لَم يسمِهم الْواِقف فَلَا يجوز ِلأَنه إذَا سماهم كَانَ حكْم ذَِلك حكْم التطَوِع ِبدلَالَِة أَنه يجوز يسقُطْ ِبها فَرض وأَما إذَا 
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ِقف لَم يجز ِلأَنه تكُونُ صدقَةً واِجبةً ِللْواِقِف أَنْ يشتِرطَه ِللْأَغِْنياِء فَكَذَا ِلبِني هاِشٍم كَذَا ِفي الْكَرِخي أَما إذَا أَطْلَق الْوا
ويجوز صرف خمِس الركَاِز والْمعِدِن إلَى فُقَراِء بِني هاِشٍم ولَا يجوز لَهم النذُور والْكَفَّارات ولَا صدقَةُ الِْفطِْر ولَا جزاُء 

اِجبقَةٌ ودا صهِد ِلأَنيالص ةً ِمنرأُج تِإنْ كَانا وهقَِة ِلأَندلَى الصلُوا عمعاِشٍم أَنْ يِني هِلب وزجلَا يو فوسأَِبي ي دةٌ كَذَا ِعن
يكُونَ ِرزقُهم علَى الْعمِل ِمن وجٍه فَِهي صدقَةٌ ِمن وجٍه واستوى الْحظْر والِْإباحةُ فَغلَب الْحظْر قَالَ أَبو يوسف إلَّا أَنْ 

 وزجا فَيِرهغَي  

   قَولُه وهم آلُ عِلي وآلُ عباٍس إلَى آِخِرِه  

 فْعالد وزجي هلَاِء أَنؤِصيِص ِبهخةُ التفَاِئداٍف ونِد مبِن عاِشِم بونَ إلَى هبسني ملَاِء كُلَّهؤاِشٍم ِلأَنَّ هِني هب ِمن ماهدع نإلَى م
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيوا الناِصرني لَم مهٍب ِلأَنِة أَِبي لَهيكَذُر.  

  

  اِليِهمومو لُهقَو   

موهبكَاتا مأَمو ِفِهمرفُوا ِبشرشت مهاِليوِلأَنَّ م ِبيِدِهمع أَي وزجلَا ي هأَن هِمن الظَّاِهرِجيِز ِخلَافًا وِفي الْو فَذَكَر .   

  

قَولُه وقَالَ أَبو حِنيفَةَ ومحمد إذَا دفَع الزكَاةَ إلَى رجٍل يظُنه فَِقريا ثُم بانَ أَنه غَِني أَو هاِشِمي أَو كَاِفر أَو دفْع ِفي  
ِه ظُلْملَيةَ عادفَلَا إع هناب أَو وهأَب هانَ أَنب ٍة إلَى فَِقٍري ثُم   

يه إلَّا هذَا إذَا تحرى ودفَع وأَكْثَر رأِْيِه أَنه مصِرف أَما إذَا شك ولَم يتحر أَو دفَع وِفي أَكْثَِر رأِْيِه أَنه لَيس ِبمصِرٍف لَا يجِز
إذَا عِلم أَنه فَِقري وهو الصِحيح وروى ابن شجاٍع عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه لَا يجوز ِفي الْواِلديِن والْولَِد والزوجِة كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

.  

  

   قَولُه أَو كَاِفٍر  

  لَا يجوز يعِني الذِّمي أَما الْحرِبي فَ

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف لَا يجوز وعلَيِه الِْإعادةُ  

 يِزيد بن معٍن دفَع صدقَته إلَى رجٍل وأَمره أَنْ{ ِلظُهوِر خطَِئِه ِبيِقٍني وِإمكَاِن الْوقُوِف علَى هِذِه الْأَشياِء ولَهما ما رِوي أَنَّ 

 ِزيدا يفَقَالَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسا إلَى رمصتِدِه فَاخِفي ي هعا مآهر حبا أَصلًا فَلَما إلَى أَِبيِه لَيهفَعا فَدِبه قدصتي
  .} لَك ما نويت ولَك يا معن ما أَخذْت 
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 فَعد لَوو لُهقَو زجي لَم هبكَاتم أَو هدبع هانَ أَنب ا ثُمفَِقري هظُنٍص يخإلَى ش    

لَِدِه لَا يو أُم أَو هربدكَذَا إذَا كَانَ مِة الِْملِْك وِليِم أَهدِلع ِليكمالت قَّقحتفَلَا ي ا ِملْكُهمها ِلأَنِميعج ِلِهمِفي قَو هملْزيِزيه وج
   الِْإعادةُ

  

   قَولُه ولَا يجوز دفْع الزكَاِة إلَى من يمِلك ِنصابا ِمن أَي ماٍل كَانَ  

لَا يجوز صرف الزكَاِة إلَيِه وهذَا سواٌء كَانَ النصاب ناِميا أَو غَير ناٍم حتى لَو كَانَ لَه بيت لَا يسكُنه يساِوي ِمائَتي ِدرهٍم 
النصاب الْمعتبر ِفي وجوِب الِْفطْرِة والْأُضِحيِة قَالَ ِفي الْمرِغيناِني إذَا كَانَ لَه خمس ِمن الِْإِبِل ِقيمتها أَقَلُّ ِمن ِمائَتي ِدرهٍم 

ع ِجبتكَاةُ والز ِحلُّ لَهي لُهقَولُغْ وبي لَم ِسِه أَوِجن ا ِمنابلَغَ ِنصاٍل كَانَ بم أَي قِْد ِمنالن ابِنص ربتعأَنَّ الْم رظْهذَا يِلهِه ولَي
  .إلَى من يمِلك ِنصابا ِبشرِط أَنْ يكُونَ النصاب فَاِضلًا عن حواِئِجِه الْأَصِليِة 

  

   ولُه ويجوز دفْعها إلَى من يمِلك أَقَلَّ ِمن ذَِلك وِإنْ كَانَ صِحيحا مكْتِسبا قَ 

  .ز ِلأَنه فَِقري إلَّا أَنه يحرم علَيِه السؤالُ ويكْره أَنْ يدفَع إلَى فَِقٍري واِحٍد ِمائَتي ِدرهٍم فَصاِعدا فَِإنْ دفَع جا

وقَالَ زفَر لَا يجوز ِلأَنَّ الِْغنى قَارنَ الْأَداَء فَحصلَ الْأَداُء ِفي الِْغنى ولَنا أَنَّ الِْغنى حكْم الْأَداِء فَيعقُبه ِلأَنَّ الْحكْم لَا يكُونُ إلَّا 
ِمنه كَمن صلَّى وِبقُرِبِه نجاسةٌ فَِإنه يكْره قَالَ ِهشام سأَلْت أَبا يوسف عن رجٍل لَه بعد تقَدِم الِْعلَِّة لَِكنه يكْره ِلقُرِب الِْغنى 

وى وهذَا كُلُّه إذَا كَانَ ِمائَةٌ وِتسعةٌ وِتسعونَ ِدرهما فَتصدق علَيِه ِبِدرهميِن فَقَالَ يأْخذُ واِحدا ويرد واِحدا كَذَا ِفي الْفَتا
الْمدفُوع إلَيِه غَير مديوٍن ولَا لَه ِعيالٌ أَما إذَا كَانَ مديونا أَو لَه ِعيالٌ فَلَا بأْس أَنْ يعِطيه ِمقْدار ما لَو وزعه علَى ِعياِلِه 

ونَ الِْمائَتد مهاِحٍد ِمنكُلُّ و ابِن أَصيكَذَا ِفي الدو ِسيخراِلِه كَذَا قَالَ السلَى ِعيع قدصى تنعِه ِفي الْملَيع قدصِن ِلأَنَّ التي
   لَا بأْس أَنْ يعِطيه ِمقْدار ديِنِه وما يفْضلُ عنه دونَ الِْمائَتيِن ولَو دفَع زكَاته إلَى

مدخي نِويِض كَذَا ِفي معلَى التع صنإلَّا أَنْ ي ازةً جِديه ى لَهدأَه نإلَى م ٍة أَوارِبِبش هرشب نإلَى م أَو هاِئجوقِْضي حيو ه
يه أَو من يعولُه جاز وِإنْ كَانَ الصِبي يعِقلُ فَقَبض إيضاِح الصيرِفي ولَو تصدق ِبالزكَاِة علَى صِبي أَو مجنوٍن فَقَبضه لَه وِل

   .ِلنفِْسِه جاز واللَِّقيطُ يقِْبض لَه الْملْتِقطُ 

  

  ٍم ِفيِهمقَةُ كُلِّ قَودص فرصا تمِإنلٍَد ولٍَد إلَى بب كَاِة ِمنقْلُ الزن هكْريو لُهقَو   

 ِفيِه ِرعايةَ حق الِْجواِر فَمهما كَانت الْمجاورةُ أَقْرب كَانَ ِرعايتها أَوجب فَِإنْ نقَلَها إلَى غَيِرِهم أَجزأَه وِإنْ كَانَ ِلأَنَّ
ذَا كَانَ ِفي ِحيِنها ِبأَنْ أَخرجها بعد الْحوِل أَما إذَا كَانَ مكْروها ِلأَنَّ الْمصِرف مطْلَق الْفُقَراِء ِبالنص وِإنما يكْره نقْلُها إ

  .الِْإخراج قَبلَ ِحيِنها فَلَا بأْس ِبالنقِْل 
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موِضِع الَِّذي ِفيِه الْمالُ دونَ وِفي الْفَتاوى رجلٌ لَه مالٌ ِفي يِد شِريِكِه ِفي غَيِر ِمصِرِه فَِإنه يصِرف الزكَاةَ إلَى فُقَراِء الْ
الِْمصِر الَِّذي هو ِفيِه ولَو كَانَ مكَانَ الْماِل وِصيةٌ ِللْفُقَراِء فَِإنها تصرف إلَى فُقَراِء الْبلَِد الَِّذي ِفيِه الْموِصي والْأَصلُ أَنَّ ِفي 

 الِْفطْرِة عن نفِْسِه مكَانه ِبالِْإجماِع وعن عِبيِدِه وأَولَاِدِه مكَانَ الْعِبيِد والْأَولَاِد ِعند أَِبي يوسف الزكَاِة يعتبر مكَانُ الْماِل وِفي
.  

 ِحيحالص وهلَى ووالْمكَانَ الْأَِب وم دمحقَالَ مو.  

  

   ى قَرابِتِه أَو إلَى قَوٍم هم أَحوج إلَيها ِمن أَهِل بلَِدِه قَولُه إلَّا أَنْ ينقُلَها الِْإنسانُ إلَ 

  .ِلما ِفيِه ِمن الصلَِة وِزيادِة دفِْع الْحاجِة 

 ثُم إلَى أَولَاِدِهم ثُم إلَى الْأَعماِم والْعماِت واعلَم أَنَّ الْأَفْضلَ ِفي الزكَاِة والِْفطْرِة والنذُوِر الصرف أَولًا إلَى الِْإخوِة والْأَخواِت
ثُم إلَى أَولَاِدِهم ثُم إلَى الْأَخواِل والْخالَاِت ثُم إلَى أَولَاِدِهم ثُم إلَى ذَِوي الْأَرحاِم ِمن بعِدِهم ثُم إلَى الِْجرياِن ثُم إلَى أَهِل 

فَِتِه ثُمِحرلَمأَع اَللَّهِتِه ويقَر لَِدِه أَوِل بأَه ا ِمنهإلَي جووا أَحى إلَّا إذَا كَانرلٍَد أُخا إلَى بقُلُهنلَا يِتِه ويقَر ِرِه أَوِل ِمصإلَى أَه    

  

   باب صدقَِة الِْفطِْر  

ِفي حجِة الِْإسلَاِم وِقيلَ ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى سبِبِه كَما ِفي حج الْبيِت هذَا ِمن باِب إضافَِة الشيِء إلَى شرِطِه كَما 
 ِبالْقُرآِن فَقُدمت علَيِه وصلَاِة الظُّهِر ومناسبتها ِللزكَاِة ِلأَنها ِمن الْوظَاِئِف الْماِليِة إلَّا أَنَّ الزكَاةَ أَرفَع درجةً ِمنها ِلثُبوِتها

وذَكَر ِفي الْمبسوِط هذَا الْباب عِقيب الصوِم علَى اعِتباِر الترِتيِب الطَِّبيِعي إذْ ِهي بعد الصوِم طَبعا وذَكَرها الشيخ هنا ِلأَنها 
ِلأَنَّ تكَاِة وةٌ كَالزاِليةٌ مادِعب ِجبى لَا تتٍد حمحم دقُوِق اللَِّه ِعنح ِمن ِهي اِل ثُمِض الْأَقْوعلَى بع اِئزِم جولَى الصا عهقِْدمي

تاِء حالْفُقَر قا حهِني أَنعاِد يقُوِق الِْعبح ا ِمنمهدِعن ِهيو هدوِن ِعننجالْمو ِبياِل الصِفي م ِبياِل الصِفي م ِجبا تهى أَن
 اللَّه هِحمقَالَ ر نيِميقُوِق الْآدوِن ِمثْلَ حنجالْمو  

   صدقَةُ الِْفطِْر واِجبةٌ  

ِإمام الْمحبوِبي واِجبات الِْإسلَاِم سبعةٌ صدقَةُ أَي عملًا لَا اعِتقَادا ذُِكر الْوجوِب هنا أُِريد ِبِه كَونه بين الْفَرِض والسنِة قَالَ الْ
  .الِْفطِْر ونفَقَةُ ذَِوي الْأَرحاِم والْوتر والْأُضِحيةُ والْعمرةُ وِخدمةُ الْواِلديِن وِخدمةُ الْمرأَِة ِلزوِجها 
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   قَولُه علَى الْحر الْمسِلِم  

رازا عن الْعبِد والْكَاِفِر أَما الْعبد فَلَا تِجب علَيِه بلْ علَى سيِدِه ِلأَجِلِه وأَما الْكَاِفر فَِلأَنه لَيس ِمن أَهِل الِْعبادِة وِإنما لَم احِت
دٍط ِعنرا ِبشسا لَيمهقْلُ ِلأَنالْعلُوغُ وطْ الْبرتشوِن إذَا كَانَ ينجالْمو ِبيلَى الصع ِجبا تمهدى أَنَّ ِعنتٍد حمحا ِخلَافًا ِلممه

و هونمي أْسر ِهيا وهببئًا سيش رشع دِرفَِة أَحعإلَى م اجتحي هأَن ا ثُمِهملَيع ِجبٍد لَا تمحم دِعنالٌ وا ممِه لَهلَيِلي عي
   وِصفَتها وِهي واِجبةٌ ثَبت وجوبها ِبالْأَحاِديِث الْمشهورِة وهو قَولُه علَيِه

 لَامِعٍري { السش ا ِمناعص أَو رب اٍع ِمنص فكَِبٍري ِنص ِغٍري أَوٍد صبعو ركُلِّ ح نوا عأَد {مع نقَالَ ابو ر } ُولسر ضفَر
وشرطُها وِهي } اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم زكَاةَ الِْفطِْر علَى الذَّكَِر والْأُنثَى والْحر والْعبِد صاعا ِمن تمٍر أَو صاعا ِمن شِعٍري 

ى والِْغنو لَامالِْإسةُ ويراِن الْحساٍع ِفي الِْإنِف صِنص ِمن قُصناِجِب أَنْ لَا تِفي الْوِم الِْفطِْر ووي ِر ِمنالْفَج قِْت طُلُوعِفي الْو
الثَّواِب ِفي وركْنها وهو أَداُء قَدِر الْواِجِب إلَى من يستِحقُّه وحكْمها وهو الْخروج عن عهدِة الْواِجِب ِفي الدنيا ونيلُ 

الْآِخرِة ومن تِجب علَيِه وهو الْحر الْمسِلم الْغِني وقَدر الْواِجِب وهو ِنصف صاٍع ِمن بر أَو صاع ِمن شِعٍري أَو تمٍر وِمما 
ِعريالشطَةُ وٍة الِْحنعبأَر ِمن وهو اِجبى ِبِه الْوأَدتِم الِْفطِْر يوي ِر ِمنالْفَج طُلُوع وهوِب وجالْو قْتوو ِبيبالزو رمالتو 

ووقْت اِلاسِتحباِب وهو قَبلَ الْخروِج إلَى الْمصلَّى ومكَانُ الْأَداِء وهو مكَانُ من تِجب علَيِه ِلِإمكَاِن من وجبت علَيِه 
أَجِلِهم ِمن الْأَولَاِد والْعِبيِد ِبِخلَاِف الزكَاِة فَِإنَّ هناك الْمعتبر مكَانُ الْماِل ِلأَنَّ الْوجوب ِفي صدقَِة الِْفطِْر متعلِّق ِبِذمِتِه وِفي ِل

 ِبهلَاِك الْماِل وصدقَةُ الِْفطِْر لَا تسقُطُ ِبهلَاِك الْعبِد بعد الْوجوِب علَى الزكَاِة الْواِجب جزٌء ِمن الْماِل حتى أَنَّ الزكَاةَ تسقُطُ
  .الْمولَى فَاعتِبر مكَانُ الْمولَى 

  

   قَولُه إذَا كَانَ ماِلكًا ِلِمقْداِر النصاِب  

 لَه ِزيادةٌ علَى قُوِت يوِمِه ِلنفِْسِه وِعياِلِه وشرطَ الشيخ الْحريةَ ِبتحقُِّق التمِليِك وِعند الشاِفِعي تِجب علَى الْفَِقِري إذَا كَانَ
 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو ارسطَ الْيرشةً وبقَةُ قُردالص قَعلَاِم ِلتالِْإسى { وِر ِغنظَه نقَةَ إلَّا عدلَا ص {قِْديِر واِب ِلتصِبالن ارسالْي رقَد

   الِْغنى ِفي الشرِع

 نيِه دلَيكُونُ علَا يِتِه وِكفَاي نلًا عا فَضِرهغَي وِض أَورالْع ا ِمنابِنص هتا ِقيمم ا أَوابِنص لَكاٌء موسِبِه و.  

  

   ياِبِه وفَرِسِه وِسلَاِحِه وعِبيِدِه ِللِْخدمِة قَولُه فَاِضلًا عن مسكَِنِه وِث 

ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء مستحقَّةٌ ِبالْحواِئِج الْأَصِليِة والْمستحق ِبها كَالْمعدوِم وكَذَا كُتب الِْعلِْم إنْ كَانَ ِمن أَهِلِه ويعفَى لَه ِفي 
نِب الِْفقِْه عكُت نلُ عفْضيا وهكُنسةٌ ياِحدو ارد كَانَ لَه لَوِن ويتخسن نِديِث عِفي الْحو ، رٍف لَا غَينصكُلِّ م ٍة ِمنخسن 
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  .سكْناه ِمنها ما يساِوي ِنصابا وجبت علَيِه الِْفطْرةُ وكَذَا ِفي الثِّياِب والْأَثَاِث 

  

 اِليِكِه قَومم نعاِر وغلَاِدِه الصأَو نعفِْسِه ون نع ذَِلك ِرجخي لُه   

ِلأَنَّ السبب رأْس يمونه ويِلي علَيِه ويعِني مماِليكَه ِللِْخدمِة ويؤدي عن مدبِرِه وأُمهاِت الْأَولَاِد وعن عبِدِه الْمودِع 
والْمرهوِن إذَا كَانَ لَه ما يوفِّي الدين وِزيادةُ ِنصاٍب ويخِرج عن عبِدِه الْمؤجِر والْمعاِر والْمأْذُوِن وِإنْ كَانَ مستغرقًا 

ذَا الْماِليِك همم نع ِجبلَا تو هونميِه ولَيِلي عي هِن ِلأَنيِبالد ِجبتِة وارجالت ِبيدع مهلَا ِلأَن أَو نيِه دلَياٌء كَانَ عوأْذُوِن س
 هنع ِزيلُ الِْملْكةَ لَا تايطَأً ِلأَنَّ الِْجنخ ا أَودمةٌ عايِتِه ِجنقَبِد الَِّذي ِفي ربلَى الْعع.  

انَ ِبعيِنِه تِجب علَى الْمرأَِة ِفطْرته سواٌء قَبضته أَو لَا ِلأَنها ملَكَته ِبنفِْس الْعقِْد وِلهذَا جاز وأَما الْعبد الْمجعولُ مهرا إنْ كَ
وِر وأْسالْم نلَا عوِد وحجالْموِب وصغالْمالْآِبِق و ني عدؤلَا يِض ولَ الْقَبا ِفيِه قَبفُهرصِزلَِة تنِبم هى ِلأَنعستسالْم نلَا ع

الْمكَاتِب ِعند أَِبي حِنيفَةَ والْعبد الْمعلَّق ِعتقُه ِبمِجيِء يوِم الِْفطِْر إذَا عتق تِجب ِفطْرته علَى الْمولَى وِإنْ أَوصى ِبِخدمِة 
ِتِه ِلآخقَبِبرٍل وجِدِه ِلربعهتفَِفطْر ر   

  .علَى الْموصى لَه ِبالرقَبِة ونفَقَته علَى الْموصى لَه ِبالِْخدمِة 

  

   قَولُه ولَا يؤدي عن زوجِتِه  

  .ي غَيِر الرواِتِب كَالْمداواِة وشبِهها ِلقُصوِر الِْولَايِة والْمؤنِة فَِإنه لَا يِليها ِفي غَيِر حقُوِق النكَاِح ولَا يمونها ِف

  

   قَولُه ولَا عن أَولَاِدِه الِْكباِر وِإنْ كَانوا ِفي ِعياِلِه  

 مأَهزأَج ِرِهمِر أَميِتِه ِبغجوز نع أَو مهنى عِة فَِإنْ أَداِم الِْولَايِعداَء ِلاننموا زإذَا كَانَ ِبأَنْ كَان ةً ثُمادوِت الِْإذِْن عا ِلثُبانسِتحاس
  .ِللْولَِد الصِغِري والْمجنوِن مالٌ فَِإنَّ الْأَب يخِرج صدقَةَ ِفطْرِتِهما ِمن ماِلِهما ِعندهما 

 نفِْسِه ِلأَنه قُربةٌ وِمن شرِطها النيةُ فَلَا تِجب ِفي ماِل الصِبي وقَالَ محمد وزفَر لَا يخِرج ِمن ماِلِهما ويخِرج ِمن ماِل
اِلِه وم ا ِمنمهنع الْأَب ِرجخِن فَييا كَالْفَِقريارا صاِلِهمم ا ِمنهِرجخلَا ي هأَن تاِت فَِإذَا أَثْباداِئِر الِْعبوِن كَسنجالْما أَنَّ وملَه

الِْفطْرةَ تجِري مجرى الْمؤنِة ِبدِليِل أَنَّ الْأَب يتحملُها عن ابِنِه الْفَِقِري فَِإذَا كَانَ غَِنيا كَانت ِفي ماِلِه كَنفَقَِتِه ونفَقَِة ِختاِنِه 
  .يه ِفطْرةَ أَنفُِسِهما ورِقيِقِهما ِمن ماِلِهما فَيخِرج أَبوهما أَو وِصيه أَو جدهما أَو وِص

وكَذَا الْأُضِحيةُ علَى هذَا الِْخلَاِف وقَالَ محمد وزفَر إذَا أَخرجهما الْأَب ِمن ماِل الصِغِري أَو الْمجنوِن لَِزمه الضمانُ ولَا 
 الِْفطِْر عن مماِليِكِهما ِمن ماِل نفِْسِه ِبالِْإجماِع كَالنفَقَِة ويؤدي عنهم ِمن ماِل ابِنِه وأَما الْولَد يِجب علَى الْأَِب صدقَةُ
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ثُم جن فَلَا ِفطْرةَ علَى أَِبيِه ِلأَنه إذَا بلَغَ الْكَِبري الْمجنونُ إذَا كَانَ فَِقريا إنْ بلَغَ مجنونا فَِفطْرته علَى أَِبيِه وِإنْ بلَغَ مِفيقًا 
   مجنونا فَقَد استمرت الِْولَايةُ علَيِه وِإذَا أَفَاق فَقَد انقَلَبت الِْولَايةُ إلَيِه ولَا تِجب علَى الْجد ِفطْرةُ بِني ابِنِه

و ميتا ِفي ظَاِهِر الروايِة وروى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنها تِجب علَيِه كَما تِجب علَى الْأَِب وِفي إذَا كَانَ أَبوهم فَِقريا أَ
ميتا ِفي ظَاِهِر الروايِة ولَا يؤدي قَاِضي خان لَا يؤدي عن أَولَاِد ابِنِه الْمعِسِر إذَا كَانَ حيا ِباتفَاِق الرواياِت وكَذَا إذَا كَانَ 

عن الْجِنِني ِلأَنه لَا تعرف حياته ولَا يلْزم الرجلُ الِْفطْرةَ عن أَِبيِه وأُمِه وِإنْ كَانا ِفي ِعياِلِه ِلأَنه لَا ِولَايةَ لَه علَيِهما كَأَولَاِدِه 
  .يلَ إذَا كَانَ الْأَب فَِقريا مجنونا تِجب علَى ابِنِه ِفطْرته ِلوجوِد الِْولَايِة والْمؤنِة الِْكباِر وِق

  

   قَولُه ولَا يخِرج عن مكَاتِبِه  

رصتِدِه وي نع اِرجخ هِه ِلأَنلَيِة عِم الِْولَايدِلعوِر الِْملِْك ِفيِه وِليِل ِلقُصا ِبدكَاِملٌ ِفيِهم لَِد فَِإنَّ ِملْكَهالْو أُمِر وبدِفِه ِبِخلَاِف الْم
ِسِه ورِقيِقِه ِحلِّ الْوطِْء ِفي الْمدبرِة وأُم الْولَِد ولَا كَذَِلك الْمكَاتبةُ فَِإنه لَا يِحلُّ لَه وطْؤها ولَا يخِرج الْمكَاتب أَيضا عن نفْ

  .ِلفَقِْرِه وقَالَ ماِلك يؤدي الْمكَاتب عن نكِْسِه ورِقيِقِه 

  

   قَولُه ولَا عن مماِليِكِه ِللتجارِة  

طْرِة ِفيِهم كَانَ ِفيِه تثِْنيةُ الصدقَِة علَى الْمولَى ِفي ِلأَنه يؤدي إلَى الثِّنى ِلأَنَّ زكَاةَ التجارِة واِجبةٌ ِفيِهم فَِإذَا قُلْنا ِبوجوِب الِْف
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيقَالَ الن قَداِحٍد واٍل وِب مبٍة ِبساِحدٍة ونقَِة { سدا ِفي الصيِن} لَا ثُنيترِة منذُ ِفي السخؤلَا ت أَي   

  

  لُها قَومهاِحٍد ِمنلَى وةَ عِن لَا ِفطْرِريكَيش نيب دبالْعو   

لَوةً كَاِملَةً وقَبر ِلكما لَا يمهاِحٍد ِمنِلأَنَّ كُلَّ وو هِوجيزت ِلكملَا ي هِليِل أَنا ِبدمهاِحٍد ِمنكُلِّ و قِة ِفي حنؤالْمِة ووِر الِْولَايِلقُص 

  .كَانَ جماعةٌ عِبيد أَو إماٌء بينهما فَلَا شيَء علَيِهما ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

بةُ أَعسما خمهنيا إذَا كَانَ بقَاِص كَمونَ الْأَشُءوِس دالر ِمن هصخا يا ممهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ وع دمحمو فوسو يقَالَ أَبٍد و
 اَءتةٌ فَجاِريا جمهنيكَانَ ب لَوٌء وياِمِس شا ِفي الْخِهملَيع ِجبلَا يِن ويدبع نقَةُ الِْفطِْر عدا صمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ وع ِجبي

لَا يا وملَه لَدو ةُ أَواِريالْجا ومهلَدا كَانَ وعم اهيعلٍَد فَادِفي ِبو فوسأَِبي ي دِعن ِجبتا واعمِة إجاِريةُ الْجا ِفطْرِهملَيع ِجب
 الْولَِد علَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِفطْرةٌ كَاِملَةٌ ِلأَنَّ السبب لَا يتبعض فَهو ابن كُلِّ واِحٍد ِمنهما علَى الْكَماِل وِلهذَا يِرثُ ِمن كُلِّ

  .واِحٍد ِمنهما علَى الْكَماِل 

   .وقَالَ محمد علَيِهما جِميعا ِفطْرةٌ واِحدةٌ بينهما ِلأَنها مؤنةٌ كَالنفَقَِة فَِإنْ مات أَحدهما أَو أَعسر فَِهي علَى الْآخِر ِبتماِمها 
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   لِْفطْرةَ عن عبِدِه الْكَاِفِر قَولُه ويؤدي الْمسِلم ا 

 دبإذَا كَانَ الْع أَي وبجكِْس فَلَا ولَى الْعكَانَ ع لَوِلِه وأَه لَى ِمنوالْمِه ولَيِلي عيو هونمي أْسر وهو قَّقحت قَد ببِلأَنَّ الس
   .ى لَيس ِمن أَهِلها مسِلما والْمولَى كَاِفرا ِلأَنَّ الْمولَ

  

   قَولُه والِْفطْرةُ ِنصف صاٍع ِمن بر أَو صاع ِمن تمٍر أَو شِعٍري  

.  

ِزي ِمنجاِز يوا ِفي الْجا ِمثْلُهِويقُهسطَِة والِْحن ِقيقدكَاِملٌ و اعإلَّا ص رالْب ِزي ِمنجلَا ي اِفِعيقَالَ الشكَذَا واٍع وص فا ِنصه
 راٍع ِلأَنَّ الْبص فِنص هِزي ِمنجِنيفَةَ يأَِبي ح دفَِعن ِبيبا الزأَمكَاِملٌ و اعإلَّا ص هِزي ِمنجلَا ي ِمثْلُه ِويقُهسِعِري والش ِقيقد

 كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبجِميِع أَجزاِئِه ِبِخلَاِف الشِعِري والتمِر فَِإنه يلْقَى ِمنهما النوى والزِبيب متقَاِرباِن ِفي الْمعنى ِلأَنه يؤكَلُ
وِهي ِروايةُ الْحسِن والنخالَةُ وِبهذَا ظَهر التفَاوت وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يجوز ِفي الزِبيِب إلَّا صاع كَاِملٌ كَالشِعِري 

 ِقيقالد لًا ثُمٍد كَيمحم نعِنيفَةَ وأَِبي ح نع فوسو يأَب ى ذَِلكوا رنزو رب اٍع ِمنص فِنص ربتعيِنيفَةَ وأَِبي ح نا عضأَي
ِقيِق ِلدالد لَى ِمنأَو اِهمرالدو رالْب لَى ِمنأَو اِفِعيِخلَاِف الش ِمن دعأَب هطَِة ِلأَنفِْضيلُ الِْحنِش تمكٍْر الْأَعأَِبي ب نعِة واجفِْع الْح

 دراِهم وفُلُوسا وعروضا فَِإنَّ ِعنده لَا يجوز الدِقيق ولَا السِويق ولَا الدراِهم وِعندنا يجوز أَنْ يعِطي عن جِميِع ذَِلك الِْقيمةَ
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِم { ِلقَووذَا الْيأَلَِة ِفي ِمثِْل هسالْم نع موهةَ } أَغْننؤالْم مهنقَطَ عأَس فَقَد ِقيقالد جرإذَا أَخ هِلأَنو

ما ذَكَرناه ِمن الْحبوِب لَا يجوز إلَّا ِبالِْقيمِة فَِإنْ قُلْت فَما الْأَفْضلُ إخراج الِْقيمِة أَو عيِن وعجلَ لَهم الْمنفَعةَ وما ِسوى 
فَِقِري وِقيلَ الْمنصوص أَفْضلُ ِلأَنه الْمنصوِص قُلْت ذُِكر ِفي الْفَتاوى أَنَّ أَداَء الِْقيمِة أَفْضلُ وعلَيِه الْفَتوى ِلأَنه أَدفَع ِلحاجِة الْ

 هأَن ِرينأَختِض الْمعِل بقَو نِحيِح عِبالص زرتِة احايكَذَا ِفي الِْهد ِحيحالص وهةُ وِفيِه الِْقيم ربتعفَي زبا الْخأَمالِْخلَاِف و ِمن دعأَب
   إذَا

ن خبِز الِْحنطَِة يجوز ِلأَنه لَما جاز ِمن الدِقيِق والسِويِق ِباعِتباِر الْعيِن فَِمن الْخبِز أَجوز ِلأَنه أَنفَع ِللْفُقَراِء أَدى منويِن ِم
أَد ى لَوتةُ حالِْقيم ربتعِه لَا تلَيع وصصنم وا هأَنَّ ِفيم اِصلُهحو أَو رب اٍع ِمنص فِنص هتلُغُ ِقيمبٍر تمت اٍع ِمنص فى ِنص

  أَكْثَر لَا يجوز ِلأَنَّ ِفي اعِتباِر الِْقيمِة هنا إبطَالَ التقِْديِر الْمنصوِص علَيِه ِفي الْخبِر 

 ٍد ثَممحمِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن اعالصو لُهقَو اِقيطَاٍل ِبالِْعرةُ أَراِني.  

   وقَالَ أَبو يوسف خمسةُ أَرطَاٍل وثُلُثٌ 

لَى قَوعطَاٍل وةُ أَراِنيقَالَ ثَم نِل ملَى قَوع قُِرينٍد السيبز ِديبٍد ِبزبةُ أَزعبأَر اعالص ِفيريا قَالَ الصضأَي اِقيقَالَ ِبالِْعر نِل م
 قُِرينِبالس فِنصاِن وِديبثُلُثُ زطَاٍل وةُ أَرسمخ.   
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   قَولُه ووجوب الِْفطْرِة يتعلَّق ِبطُلُوِع الْفَجِر ِمن يوِم الِْفطِْر  

انَ حضمر ِم الْأَِخِري ِمنوِس ِفي الْيموِب الشرِبغ اِفِعيقَالَ الشو هدِعنا وندِعن هتِفطْر ِجبلَةَ الِْفطِْر تلَي ِلدو أَو لَمأَس نى أَنَّ مت
ِجبا لَا تندِعنوِب وجالْو دعب اتم هِلأَن هدِعن هتِفطْر ِجبلَِدِه تو اِليِكِه أَومم ا ِمنِفيه اتم نكِْسِه ملَى ععو ِجبلَا ت 

ِلعدِم تحقُِّق شرِط وجوِب الْأَداِء وهو طُلُوع الْفَجِر ِمن يوِم الِْفطِْر ثُم صدقَةُ الِْفطِْر يدخلُ وقْت وجوِبها ِبطُلُوِع الْفَجِر 
ب ذَِلك دعا بهاؤأَد فُوتلَا يا وضوِب ِبطُلُوِعِه أَيجالْو قْتو جرخيا وهانَ لَك أَناًء فَباًء لَا قَضكُونُ أَدا تاهقٍْت أَدو لْ ِفي أَي

  تدخلُ ثُم تخرج علَى الْفَوِر ِمن غَيِر اسِتقْراٍر 

  هتِفطْر ِجبت لَم لَ ذَِلكقَب اتم نفَم لُهقَو   

ن أَهِل الصدقَِة فَلَم يلْزمه وِإنْ مات بعد طُلُوِع الْفَجِر فَِهي واِجبةٌ علَيِه ِلأَنه أَدرك ِلأَنَّ وقْت الْوجوِب وِجد ولَيس هو ِم
  .وقْت الْوجوِب وهو ِمن أَهِلِه 

  

  هتِفطْر ِجبت ِر لَمطُلُوِع الْفَج دعب ِلدو أَو لَمأَس نمو لُهقَو   

ى ما ذَكَرنا ومن كَانَ كَاِفرا فَأَسلَم قَبلَ طُلُوِع الْفَجِر أَو كَانَ فَِقريا فَاستغنى ِحينِئٍذ وطَلَع الْفَجر وهو مسِلم غَِني تِجب علَ
واَء يفَج رت حالِْفطِْر فَأَن مواَء يِدِه إذَا جبقَالَ ِلع لَوو هتٍل ِفطْرِق ِبلَا فَصلَ الِْعتقَب هتلَى ِفطْرولَى الْمع ِجبيو قتالِْفطِْر ع م

 وِإذَا مات من علَيِه زكَاةٌ أَو ِفطْرةٌ أَو كَفَّارةٌ أَو نذْر أَو حج أَو ِصيام أَو صلَوات ولَم يوِص ِبذَِلك لَم تؤخذْ ِمن تِركَِتِه

ِعندنا إلَّا أَنْ يتبرع ورثَته ِبذَِلك وهم ِمن أَهِل التبرِع فَِإنْ امتنعوا لَم يجبروا علَيِه وِإنْ أَوصى ِبذَِلك يجوز وينفَّذُ ِمن ثُلُِث 
   .ِإنه يؤخذُ الْعشر ماِلِه وِإنْ مات قَبلَ أَداِء الْعشِر ِمن غَيِر وِصيٍة فَ

  

   قَولُه والْمستحب ِللناِس أَنْ يخِرجوا الِْفطْرةَ بعد طُلُوِع الْفَجِر يوم الِْفطِْر قَبلَ الْخروِج إلَى الْمصلى  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عأَلَِة ِفي { ِلقَوسالْم نع موهِم أَغْنوذَا الْيِمثِْل ه { نأَلَِة عسِبالْم اغَلَ الْفَِقريشتلَا ي اِء كَيِبالِْإغْن رالْأَمو
  } الْمصلَّى وكَانَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام يخِرجها قَبلَ أَنْ يخرج إلَى { الصلَاِة وذَِلك ِبالتقِْدِمي قَبلَ الْخروِج إلَى الْمصلَّى 

  ازِم الِْفطِْر جولَ يا قَبوهمفَِإنْ قَد لُهقَو   

  .ِلأَنه أَداٌء بعد تقَرِر السبِب فَأَشبه التعِجيلَ ِفي الزكَاِة قَالَ ِفي الْفَتاوى يجوز تعِجيلُها قَبلَ يوِم الِْفطِْر ِبيوٍم أَو يوميِن 

و لَهقَب وزجلَا يانَ وضمر رهلَ شخإذَا د وزجي وبأَي نب لَفقَالَ خ.  

وقَالَ نوح بن أَِبي مريم يجوز ِفي النصِف الْأَِخِري ِمن رمضانَ ولَا يجوز قَبلَه والصِحيح أَنه يجوز إذَا دخلَ شهر رمضانَ 
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هى ووِه الْفَتلَيعِل وِن الْفَضِد بمحم ارِتياخ و.  

  

   قَولُه وِإنْ أَخروها عن يوِم الِْفطِْر لَم تسقُطْ وكَانَ علَيِهم إخراجها  

كُلِّ وقٍْت فَلَا يتقَدر وقْت الْأَداِء ِفيها ِبِخلَاِف الْأُضِحيِة فَِإنَّ ِلأَنَّ وجه الْقُربِة ِفيها معقُولٌ وهو أَنَّ التصدق ِبالْماِل قُربةٌ ِفي 
ِإنْ طَالَتأِْخِري وقُطُ ِبالتسةُ لَا توٍص فَالِْفطْرصخقٍْت مةً إلَّا ِفي وبكُونُ قُرقُولٍَة فَلَا يعم رِم غَياقَةُ الدإر وها وةَ ِفيهبةُ الْقُردالْم 
وتباعدت وكَذَا ِباِلافِْتقَاِر إذَا افْتقَر بعد يوِم الِْفطِْر ِلأَنَّ وجوبها لَم يتعلَّق ِبالْماِل وِإنما يتعلَّق ِبالذِّمِة والْمالُ شرطٌ ِفي 

حج ِبِخلَاِف الزكَاِة فَِإنها تسقُطُ ِبهلَاِك الْماِل ِلأَنها متعلِّقَةٌ ِبالْماِل ولَا نقُولُ الْوجوِب فَهلَاكُه بعد الْوجوِب لَا يسِقطُها كَالْ
   إنَّ الْأُضِحيةَ تسقُطُ ِبمِضي أَياِم النحِر ولَِكن ينتِقلُ الْوجوب إلَى التصدِق ِبالِْقيمِة

ةَ لَا تكُونُ قُربةً إلَّا ِفي وقٍْت مخصوٍص وأَما التصدق ِبالْماِل فَقُربةٌ ِفي كُلِّ وقٍْت ومن سقَطَ عنه صوم رمضانَ ِلأَنَّ الِْإراقَ
لَى الصع ِجبا تهِلأَن هنقُطُ عسلَا ت ةٌ لَهقَةُ الِْفطِْر لَاِزمدٍض فَصرم ٍر أَوقُطُ ِلِكبسفَكَذَا لَا ت مهِم ِمنوِم الصدع عم ِرِهمغَياِر وغ

 لَمأَع اَللَّهاِلِغ والْب نِم عوِم الصدِبع.   
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   الصوم  كتاب 

} أَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ { لْقُرآِن قَالَ اللَّه تعالَى إنما أَخره مع أَنه ِعبادةٌ بدِنيةٌ كَالصلَاِة وقَدم الزكَاةَ علَيِه اقِْتداًء ِبا

بِني الِْإسلَام علَى خمٍس شهادِة أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه وِإقَاِم الصلَاِة وِإيتاِء الزكَاِة { وكَذَا ِفي الْحِديِث 
صِبيلًا وِه سإلَي طَاعتاس نِت ميالْب جحانَ وضمِم رقٍْت كَانَ } وو ٍء كَانَ ِفي أَييش أَي نع اكسالِْإم وِة هِفي اللُّغ موالصو

اِم وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن إمساٍك مخصوٍص أَي إمساكًا عن الْكَلَ} فَقُوِلي إني نذَرت ِللرحمِن صوما { قَالَ اللَّه تعالَى 
وهو الْكَف عن قَضاِء الشهوتيِن شهوِة الْبطِْن وشهوِة الْفَرِج ِمن شخٍص مخصوٍص وهو أَنْ يكُونَ طَاِهرا ِمن الْحيِض 

دعا بم وهوٍص وصخقٍْت مفَاِس ِفي والنِب وقَرِد التلَى قَصكُونَ عأَنْ ت ِهيٍة ووصصخوِب ِبِصفٍَة مرِر إلَى الْغطُلُوِع الْفَج 
ثُم ِللصوِم ثَلَاثُ درجاٍت صوم الْعموِم وصوم الْخصوِص وصوم خصوِص الْخصوِص فَصوم الْعموِم كَف الْبطِْن والْفَرِج 

نع موصالْآثَاِم و ناِرِح عواِئِر الْجسِل وجالرِد والْياِن واللِّسِر وصالْبِع ومالس وِص كَفصالْخ موصِن ويتوهاِء الشقَض 
  .فُّه عما ِسوى اللَِّه تعالَى ِبالْكُلِّيِة خصوِص الْخصوِص صوم الْقَلِْب عن الْهموِم الدِنيِة والْأَفْكَاِر الدنيِويِة وكَ

  قَالَ رِحمه اللَّه تعالَى 

   الصوم ضرباِن واِجب ونفْلٌ  

 الذِّمِة كَالنذُوِر الْمطْلَقَِة وِفي شرِحِه الصوم ثَلَاثَةُ أَضرٍب صوم مستحق الْعيِن كَصوِم رمضانَ والنذِْر الْمعيِن وصوم ِفي
  .والْكَفَّاراِت وقَضاِء رمضانَ وصوم هو نفْلٌ 

  

 ِمن اللَّيِل وِإنْ قَولُه فَالْواِجب ِمنه ضرباِن ِمنه ما يتعلَّق ِبزماٍن ِبعيِنِه كَصوِم رمضانَ والنذِْر الْمعيِن فَيجوز صومه ِبِنيٍة 
   لَم ينِو حتى أَصبح أَجزأَته النيةُ

   ِفيما بينه وبين الزواِل 

.  

اِر وهِة ِفي أَكْثَِر النيوِد النجو ِمن دلَا ب هِلأَن حالْأَص وهاِر وهِف النلَ ِنصِغِري قَباِمِع الصِفي الْجِر وقِْت طُلُوِع الْفَجو ِمن فُهِنص
  .إلَى وقِْت الضحوِة الْكُبرى لَا وقْت الزواِل 

ِل ِللضاللَّي ا ِمنهقِْدميت وزجيِر وطُلُوِع الْفَج ا ِمنهقْتةُ ويالن ِل ثُماللَّي ٍة ِمنإلَّا ِبِني وزجلَا ي اِفِعيقَالَ الشو قْتِة ِلأَنَّ وورر
 أِْخريالت ازا جكَمو قِْدميالت ازذَا جفَِله رالْفَج ِرفعلَا ي ناِس مالن ِمنو رالْفَج لَه ِبنيتسلَا ي قَدغَفْلٍَة وٍم وون قْتالطُّلُوِع و

انَ دينا والْمستحب أَنْ ينِوي ِمن اللَّيِل خروجا عن الِْخلَاِف ولَو نوى ِمن اللَّيِل أَيضا ِفيما كَانَ عينا ِمن الصياِم دونَ ما كَ
يما بعد ذَِلك ولَو نوى قَبلَ ثُم أَصبح مغمى علَيِه ثُم أَفَاق بعد أَياٍم جاز صومه ِللْيوِم الْأَوِل الَِّذي نواه ِفي لَيلَِتِه ولَم يجز ِف
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غُروِب الشمِس صوم الْغِد لَم يجز وِإذَا نوى ِمن النهاِر ينِوي أَنه صاِئم ِمن أَوِلِه حتى أَنه لَو نوى أَنه صاِئم ِمن ِحِني نوى 
ِئما ثُم النيةُ ِهي معِرفَته ِبقَلِْبِه أَي صوٍم يصوم والسنةُ أَنْ يتلَفَّظَ ِبها ِبِلساِنِه فَيقُولُ إذَا نوى ِمن لَا ِمن أَوِل النهاِر لَا يِصري صا

ولُ نويت أَنْ أَصوم هذَا الْيوم ِللَِّه تعالَى ِمن اللَّيِل نويت أَنْ أَصوم غَدا ِللَِّه تعالَى ِمن فَرِض رمضانَ وِإنْ نوى ِمن النهاِر يقُ
  .فَرِض رمضانَ 

 ولَو قَالَ نويت أَنْ أَصوم غَدا إنْ شاَء اللَّه تعالَى أَو نويت أَنْ أَصوم الْيوم إنْ شاَء اللَّه تعالَى فَِفي الِْقياِس لَا يِصري صاِئما ِلأَنَّ

 سذَا لَياَء هِتثْنا ِلأَنَّ اِلاساِئمص ِصرياِن يسِتحِفي اِلاسو ِو ذَِلكحناِق وتالْعالطَّلَاِق وِع ويا ِفي الْبكَم ِطلُ الْكَلَامباَء يِتثْناِلاس
   لتوِفيِق ِمن اللَِّهعلَى حِقيقَِة اِلاسِتثْناِء وِإنما هو علَى اِلاسِتعانِة وطَلَِب ا

فَلَا يِصري مبِطلًا ِللنيِة ِبِخلَاِف الطَّلَاِق ونحِوِه والْفَرق أَنَّ اِلاسِتثْناَء عملُ اللِّساِن فَيبِطلُ ما يتعلَّق ِباللِّساِن ِمن الْأَحكَاِم 
ا النأَما وِوِهمحناِق وتالْعاِن كَذَا ِفي كَالطَّلَاِق ولُ اللِّسمع واِء الَِّذي هِتثْنطُلُ ِباِلاسباِن فَلَا تا ِباللِّسلَه لُّقعلُ الْقَلِْب لَا تمةُ فَعي

ي الصلَاِة ولَم يتكَلَّم لَم تفْسد صلَاته الذَِّخريِة ولَو نوى الِْفطْر لَم يكُن مفِْطرا حتى يأْكُلَ أَو يشرب وكَذَا إذَا نوى التكَلُّم ِف
وِعند الشاِفِعي يبطُلُ صومه وصلَاته كَذَا ِفي الْفَتاوى ولَو نوى لَيلًا ثُم أَكَلَ لَم تفْسد ِنيته ولَو نوت الْمرأَةُ ِفي الْحيِض لَيلًا 

قَب ترطَه ا إذَا ثُمأَمو موالص ادضا يِر مالْفَج دعب هِمن دوجي اِل إذَا لَمولَ الزةُ قَبيالن وزجا تمإن ا ثُمهموص حِر صلَ الْفَج
سحور ِفي شهِر رمضانَ ِنيةٌ ذَكَره نجم الديِن النسِفي وِجد كَالْأَكِْل والشرِب أَو الِْجماِع ناِسيا لَم تجز النيةُ بعد ذَِلك فَال

وكَذَا إذَا تسحر ِلصوٍم آخر كَانَ ِنيةً لَه وِإنْ تسحر علَى أَنه لَا يصِبح صاِئما لَا يكُونُ ِنيةً ويحتاج إلَى تجِديِد النيِة ِلكُلِّ 
وي راِجٍب آخِة وِبِنيفِْل وِة النِنيِة ويطْلٍَق النى ِبمأَدتانَ يضمر موص ِر ثُمهِميِع الشةٌ ِلجاِحدةٌ وكِْفيِه ِنيت اِلكقَالَ ما وندٍم ِعن.   

  

 ماِء رِة كَقَضِفي الذِّم تثْبا يالثَّاِني م برالضو لُهِل قَواللَّي ٍة ِمنإلَّا ِبِني هموص وزجاِت فَلَا يالْكَفَّارطْلَِق وذِْر الْمالنانَ وض   

   .يعِني ِمن بعِد غُروِب الشمِس وجزاُء الصيِد وِفديةُ الْحلِْق وصوم الْمتعِة والِْقرانُ ملْحقَةٌ ِبالْكَفَّاراِت 

  

   ه والنفَلُ كُلُّه قَولُ 

 هوهكْرمو هبحتسِني معي  

   يجوز ِبِنيٍة قَبلَ الزواِل  

   .أَي قَبلَ ِنصِف النهاِر 
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   قَولُه وينبِغي ِللناِس أَنْ يلْتِمسوا الِْهلَالَ ِفي الْيوِم التاِسِع والِْعشِرين ِمن شعبانَ  

ِة أَياِم الِْعدمإت قا ِفي حضانَ أَيبعوا ِهلَالَ شِمسلْتِغي أَنْ يبنكَذَا يو ِجبي   

   قَولُه فَِإنْ رأَوه صاموا وِإنْ غُم علَيِهم أَكْملُوا ِعدةَ شعبانَ ثَلَاِثني يوما ثُم صاموا  

هقَاُء الشلَ بِه ِلأَنَّ الْأَصلَيِلِه عانَ ِلقَوبعش ِمن الثَّلَاِثني موي وهو كالش موي امصلَا يو دوجي لَمِليٍل وإلَّا ِبد هنِقلُ عتنِر فَلَا ي
 لَامالسلَاةُ وا الْقَاِسِم { الصى أَبصع فَقَد كالش موي امص نِبِن} م هامفَِإنْ ص وزجلَا ي هاِء أَنلَمالْع نيب انَ فَلَا ِخلَافضمِة ري

فَِإنْ صامه ِبِنيِة واِجٍب آخر ِمن نذٍْر أَو كَفَّارٍة أَو قَضاِء رمضانَ فَكَذَِلك أَيضا لَا يجوز ولَا يسقُطُ الْوجوب عن ِذمِتِه 
ن رمضانَ فَلَا يكُونُ قَضاًء ِبالشك وأَما صومه ِبِنيِة التطَوِع إنْ كَانَ عادته أَنْ يتطَوع كَما إذَا كَانَ ِمن ِلجواِز أَنْ يكُونَ ِم

 يصومه ِبِنيِة التطَوِع وِإنْ لَم يكُن عادته ذَِلك عادِتِه أَنْ يصوم اِلاثْنيِن والْخِميس فَوافَق ذَِلك الْيوم يوم الشك فَلَا بأْس أَنْ
يكْره لَه أَنْ يصومه وذَهب بعضهم إلَى أَنه لَا بأْس أَنْ يصومه الْخواص والْمفْتونَ ويأْمرونَ الْعوام ِبالتلَوِم إلَى ِنصِف النهاِر 

لِْإفْطَار قَالُوا هذَا هو الْمختار وذَهب محمد بن سلَمةَ إلَى أَنَّ الْأَفْضلَ الِْإفْطَار ِلما رِوي أَنَّ عِليا كَرم اللَّه وجهه كَانَ ثُم ا
تسم اهفْتتفَِإذَا اس كالش موِه ييدن يياٌء با ِفيِه مكُوز عضي تةَ كَاناِئشى أَنَّ عوريفِْتي وتسالْم يدي نيب هِمن ِربفٍْت ش

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيقَالَ عا وعطَوت هومصا { تعطَوِفيِه إلَّا ت كشالَِّذي ي موالْي امصلَا ي {.   

  

 انَ وضمأَى ِهلَالَ رر نمو لُهقَو هتادهش املْ الِْإمقْبي ِإنْ لَمو امص هدح   

  .ِلأَنه متعبد ِبما عِلمه فَِإنْ أَفْطَر فَعلَيِه الْقَضاُء دونَ الْكَفَّارِة 

شي ا إذَا لَمأَم هتادهش امالِْإم دذَا إذَا رهةُ وِه الْكَفَّارلَيع فَرقَالَ زوِب وجلَفُوا ِفي وتاخ فَقَد أَفْطَر ثُم امصاِم والِْإم دِعن ده
لَبِلغ فِْطري الِْهلَالَ لَم ري لَما وموي لَ ثَلَاِثنيأَكْم لَو هى أَنرِتِه أَلَا تيؤطَِأ ِفي راِل الْخِتمِلاح ِجبلَى أَنْ لَا تالْأَوِة وِة الْكَفَّار

 سا لَيأَى مِه فَرلَيع هبتكُونَ اشاِز أَنْ يواِم ِلجالِْإم عإلَّا م فِْطري لَم لُ ثَلَاِثنيجذَا الرلَ هفَِإنْ أَكْم ِجباُء فَيا الْقَضأَمطَِأ والْخ
   .الْكَفَّارِة اعِتبارا ِللْحِقيقَِة الَِّتي ِعنده وأَما الْقَضاُء فَِلِلاحِتياِط ِبِهلَاٍل فَظَنه ِهلَالًا فَِإنْ أَفْطَر فَعلَيِه الْقَضاُء دونَ 

  

   قَولُه فَِإنْ  

  

   كَانَ ِبالسماِء ِعلَّةٌ  

 ابحس أَو ارغُب أَي  
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   قَِبلَ الِْإمام شهادةَ الْواِحِد الْعدِل ِفي رؤيِة الِْهلَاِل  

  

 جا ردبع ا كَانَ أَورأَةً حرام لًا كَانَ أَو   

وِإطْلَاق هذَا الْكَلَاِم يتناولُ الْمحدود ِفي الْقَذِْف إذَا تاب وهو ظَاِهر الروايِة ِلأَنه خبر وعن أَِبي حِنيفَةَ لَا تقْبلُ ِلأَنه شهادةٌ 
أَنه يشترطُ حضوره إلَى الْقَاِضي وِفي الْخجنِدي شهادةُ الْمحدوِد ِفي الْقَذِْف تقْبلُ ِفي ِهلَاِل رمضانَ ولَا ِمن وجٍه ِبدِليِل 

كْملَا حِة وادهِة لَفْظُ الشادهِذِه الشطُ ِفي هرتشلَا يى وحالْأَضلُ ِفي ِهلَاِل الِْفطِْر وقْبت رأَم هِلأَن رالَةُ لَا غَيدلْ الْعاِكِم بالْح 
ِديِني فَأَشبه الْأَخبار حتى لَو شِهد ِعند الْحاِكِم وسِمع رجلٌ شهادته ِعند الْحاِكِم وظَاِهره الْعدالَةُ وجب علَى الساِمِع أَنْ 

دجو قَد هِلأَن ومصِر يالِْمص اِرجته خأَيِبأَنْ قَالَ ر رلُ إذَا فَسقْبا يمإن كَافكٍْر الِْإسو بقَالَ أَب هفِْسرتسلْ يهو ِحيحالص ربالْخ 
  .ا ِفي الذَِّخريِة ِفي الصحراِء أَو ِفي الْبلَِد بين ِخلَاِل السحاِب أَما ِبدوِن التفِْسِري فَلَا يقْبلُ كَذَ

وِفي ظَاِهِر الروايِة يقْبلُ ِبدوِن هذَا ولَو تفَرد واِحد ِبرؤيِة الِْهلَاِل ِفي قَريٍة لَيس لَها قَاٍض ولَم يأِْت ِمصرا ِليشهد وهو ِثقَةٌ 
الِْإم آهر لَوِلِه وونَ ِبقَوومصي اسفَِإنَّ الن اسالن رأْمأَنْ ي نيبو هدِعن دهشي نم ِصبنأَنْ ي نياِر بِبالِْخي والْقَاِضي فَه أَو هدحو ام

صإلَى الْم جرخلَا ي هاٍل فَِإنوِهلَالَ ش هدحالْقَاِضي و أَو هدحو امأَى الِْإما إذَا رِم ِبِخلَاِف موِبالص اسالن رأْملَا يلَّى و
ِبالْخروِج ولَا يفِْطر لَا ِسرا ولَا جهرا وقَالَ بعضهم إنْ تيقَّن أَفْطَر ِسرا وكَذَا غَير الْقَاِضي إذَا رأَى ِهلَالَ شواٍل فَهو علَى 

   فَّارِة وِإذَا ثَبت أَنَّ شهادةَهذَا فَِإنْ أَفْطَر كَانَ علَيِه الْقَضاُء دونَ الْكَ

الْواِحِد مقْبولَةٌ ِفي ِهلَاِل رمضانَ مع الْغيِم وصاموا ِبشهادِتِه ثَلَاِثني يوما ولَم يروا الِْهلَالَ هلْ يفِْطرونَ فَِعندهما لَا يفِْطرونَ 
 را آخموونَ يومصيو.  

قَالَ مونَ وفِْطري دمح.  

وقَالَ ابن ِسماعةَ قُلْت ِلمحمٍد فَقَد أَفْطَروا إذْ ِبشهادِة واِحٍد قَالَ إني لَا أَتِهم الْمسِلم ولَو صاموا ِبشهادِة شاِهديِن أَفْطَروا 
  .ِعند إكْماِل الِْعدِة ِبالِْإجماِع 

  

    لَم يكُن ِبالسماِء ِعلَّةٌ لَم تقْبلْ حتى يراه جمع كَِثري يقَع الِْعلْم ِبخبِرِهم قَولُه وِإنْ 

يالْغ قشني قَد هِلأَن ما إذَا كَانَ غَيلَطَ ِبِخلَاِف مالْغ وِهمالَِة يِذِه الْحِة ِفي ِمثِْل هيؤِبالر دفَرِلأَنَّ الت ِفقتِضِع الِْهلَاِل فَيوم نع م
ِللْواِحِد النظَر وقَولُه جمع كَِثري قَالَ ِفي ظَاِهِر الروايِة لَم يقَدر ِفيِه تقِْدير وعن أَِبي يوسف خمسونَ رجلًا ِمثْلُ الْقَسامِة 

ي كُلِّ مسِجٍد واِحد أَو اثْناِن والصِحيح أَنه مفَوض إلَى رأِْي الِْإماِم وسواٌء ِفي ذَِلك ِهلَالُ وِقيلَ أَكْثَر أَهِل الْمحلَِّة وِقيلَ ِف
   .رمضانَ أَو شوالَ أَو ِذي الِْحجِة 
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 وِب الشِر الثَّاِني إلَى غُرِحِني طُلُوِع الْفَج ِم ِمنوالص قْتوو لُهِس قَوم   

  .} وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتموا الصيام إلَى اللَّيِل { ِلقَوِلِه تعالَى 

  

   قَولُه والصوم هو الِْإمساك عن الْأَكِْل إلَى آِخِرِه  

هذَا هو حد الصوِم فَِإنْ قُلْت هذَا الْحد ينتِقض طَردا وعكْسا أَما طَردا فَِفي أَكِْل الناِسي وِجماِعِه فَِإنَّ صومه باٍق 
 اكساِء فَِإنَّ الِْإمفَسالناِئِض وِفي الْح وا فَهكْسا عأَمو فَاِئت اكسالِْإمو اكسِبأَنَّ الِْإم لِّمسا لَا نقُلْن فَاِئت موالصو ودجوم

 ثُ قَالَ فَِإنَّ اللَّهيلَ إلَى اللَِّه حالِْفع افأَض اِرعاِسي ِلأَنَّ الشِفي أَكِْل الن ودجوم ِعيرالش اكساِسي فَِإنَّ الِْإمِفي الن ومدعم
سو همِغي أَنْ أَطْعبنقَالُوا ي اِئِض فَقَدِفي الْح ابوا الْجأَمو اكسالِْإم ِدمعنالْأَكْلُ فَلَا ي وهِد وبالْع ا ِمنومدعلُ مكُونُ الِْفعفَي قَاه

  .يزاد ِفي الْحد ِبأَنْ يقَالَ ِبِإذِْن الشرِع 

  

   قَولُه مع النيِة  

 الصوم ِفي حِقيقَِة اللُّغِة هو الِْإمساك إلَّا أَنه ِزيد علَيِه النيةُ ِفي الشرِع ِليتميز ِبها الِْعبادةُ ِمن الْعادِة قَالَ علَيِه الصلَاةُ ِلأَنَّ
 لَامالساِت { ويالُ ِبالنمالْأَع {.   

  

   لصاِئم أَو شِرب أَو جامع ناِسيا لَم يفِْطر قَولُه فَِإنْ أَكَلَ ا 

والِْقياس أَنْ يفِْطر وهو قَولُ ماِلٍك ِلأَنه قَد وِجد ما يضاد الصوم فَصار كَالْكَلَاِم ناِسيا ِفي الصلَاِة ولَنا قَولُه ِللَِّذي أَكَلَ 
 ا ِتماِسين ِربشةٌ فَلَا وذْكُورلَاِة مئَةَ الصيلَاِة ِلأَنَّ ها ِفي الصاِسيقَاك ِبِخلَاِف الْكَلَاِم نسو ك اللَّهما أَطْعمِمك فَِإنولَى صع

و أَكَلَ قَبلَ أَنْ ينِوي الصوم ناِسيا ثُم نوى الصوم يعتبر النسيانُ ِفيها ولَا مذَكِّر ِفي الصوِم وقَيد ِبقَوِلِه فَِإنْ أَكَلَ الصاِئم إذْ لَ
 هموص داِئِم فَسلِْق الناَء ِفي حالْم بص ةً أَواِئمن ةً أَوهكْرأَةُ مرالْم توِمعج ا أَوهكْرأَكَلَ م ا إذْ لَواِسيِلِه نِبقَو دقَيو هِجزي لَم

افًا ِلزفَر ِفي الْمكْرِه وِللشاِفِعي ِفيِهما قَالَ ِفي الِْهدايِة وِإنْ أَكَلَ مخِطئًا أَو مكْرها فَعلَيِه الْقَضاُء ِعندنا فَالْمخِطئُ هو أَنْ ِخلَ
وهو ضمضما إذَا تِب كَمرقَاِصٍد ِللش رِم غَيوا ِللصكُونَ ذَاِكري ها فَذَكَّراِسيِإنْ أَكَلَ نلِْقِه واُء إلَى حالْم قبِم فَسوِللص ذَاِكر 

تانَ اريسِلأَنَّ الن فوسأَِبي ي دِعن هموص دفَس ذَِلك دعب ذَكَّرت ثُم ذَكَّرتي انُ فَلَمضمذَا ره أَو اِئمك صإن انٌ فَقَالَ لَهسإن فَع
ِحني ذُكِّر وِعند زفَر والْحسِن بِن ِزياٍد لَا يفْسد صومه ِلأَنَّ ِنسيانه علَى حاِلِه ما لَم يتذَكَّر وِإنْ رأَى صاِئما يأْكُلُ ناِسيا هلْ 

  .م الصيام إلَى اللَّيِل ذَكَره وِإلَّا فَلَا يسعه أَنْ لَا يذَكِّره إنْ رأَى ِفيِه قُوةً يمِكنه أَنْ يِت

والْمختار أَنه يذَكِّره كَذَا ِفي الْواِقعاِت وِإنْ سبق الذُّباب إلَى حلِْقِه لَم يفْسد صومه وِإنْ تثَاوب فَرفَع رأْسه فَوقَع ِفي حلِْقِه 
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ِر فَسد صومه وِإنْ دخلَ حلْقَه غُبار الطَّاحونِة أَو غُبار الْعدِس وأَشباهه أَو الدخانُ أَو ما سطَع ِمن غُباِر قَطْرةٌ ِمن الْمطَ
يِح أَواِب ِبالررالت   

راز عنه ولَو رمى إلَى صاِئٍم ِبحبِة ِعنٍب أَو غَيِرها فَوقَعت ِفي حلِْقِه ِبحواِفِر الدواب لَم يفْسد صومه ِلأَنَّ هذَا لَا يمِكن اِلاحِت
عامج كَذَا لَوو فِْطري ِتِه لَماعس ِمن عزفَن فَِإنْ ذَكَر فِْطري ا لَماِسين عامج أَو لُهقَوو ِفيرياِح الصكَذَا ِفي إيض لَ أَفْطَرقَب 

 ِشيخ لَوِة وونَ الْكَفَّاراُء دِه الْقَضلَيفَع ِزعني لَمو ِقيفَب ذَكَّرا فَتاِسين عامج لَوِتِه واعس ِمن عزن رالْفَج ا طَلَعِر فَلَمالْفَج
ي ِر لَمالْفَج دعى بنفَأَم عزِر فَنالْفَج طُلُوع اِمعجالْم طَلَع ِتِه أَواعس ِمن عزفَن ذَكَّرا فَتاِسين عامإذَا ج ِدينجِفي الْخو فِْطر

 فِْطرا لَا يِفيِهم دمحقَالَ م عزاِلطٌ فَنخم وهو رالْفَج.  

 فِْطرا يِفيِهم فَرقَالَ زو.  

ر وِفي الْآخِر يفِْطر والْفَرق ِلأَِبي يوسف أَنَّ آِخر الِْفعِل يعتبر ِبأَوِلِه وِفي الْفَجِر أَولُه عمد وقَالَ أَبو يوسف ِفي الناِسي لَا يفِْط
ملَا ي ِسريذَا يقُولُ هي دمحمو دفْساِن فَلَا ييسالن عم لُهاِن أَويسِفي النو هموص دفْساِع فَيِتزى كَانثْنتسفَي هنع ازِتراِلاح ِكن

 ذَكَّرا تم دعاِسي بالن.   

  

  فِْطري لَم لَمتفَاح امفَِإنْ ن لُهقَو   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِتلَ{ ِلقَواِلاحةُ وامالِْحجُء والْقَي اِئمنَ الصفِْطرثَلَاثٌ لَا ي لَا } اماِع وةُ الِْجمورص دوجي لَم هِلأَنو
  معناه وهو الِْإنزالُ عن شهوٍة ِبالْمباشرِة 

  فِْطري لَ لَمزأٍَة فَأَنرإلَى ام ظَرن أَو لُهقَو   

ما بينا أَنه لَم يوجد ِمنه صورةُ الِْجماِع ولَا معناه فَصار كَالْمتفَكِِّر إذَا سواٌء نظَر إلَى الْوجِه أَو إلَى الْفَرِج أَو إلَى غَيِرِهما ِل
 امت هموا فَصبنانَ جضمِفي ر حبأَص لَوى ونأَم.  

  

  فِْطري لَم نهأَد أَو لُهقَو   

  ِه أَو لَا سواٌء وجد طَعم الدهِن ِفي حلِْق

   قَولُه أَو احتجم أَو اكْتحلَ  

 فِْطرلَا ي هلَا فَِإن ِل أَوالْكُح مطَع دجاٌء ووس.  
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  فِْطري لَ لَمقَب أَو لُهقَو   

   .نزالَ يعِني إذَا لَم ينِزلْ ِلعدِم الْمناِفي صورةً ومعنى ويعِني ِبالْمعنى الِْإ

  

   قَولُه فَِإنْ أَنزلَ ِبقُبلٍَة أَو لَمٍس فَعلَيِه الْقَضاُء دونَ الْكَفَّارِة  

هِة ِلأَناياِل الِْجنإلَى كَم ِقرفْتةُ فَتا الْكَفَّارأَمِة وراشبٍة ِبالْموهش نالُ عزالِْإن وهاِع وى الِْجمنعوِد مجا ِلوِبه اقَبعةٌ فَلَا يقُوبا ع
إلَّا بعد بلُوِغ الِْجنايِة ِنهايتها ولَم تبلُغْ ِنهايتها ِلأَنَّ ِنهايتها الِْجماع ِفي الْفَرِج وِإنْ لَمس ِمن وراِء حاِئٍل إنْ وجد حرارةَ 

ي ِإنْ لَمو لَ أَفْطَرزأَنِن ودالْب لَوِة وراهصةُ الْممرذَا حلَى هعِعيفًا واِئلُ ضلَ إذَا كَانَ الْحزِإنْ أَنو فِْطرِن لَا يدةَ الْباررح ِجد
 دفْسلَا ي ذَتأَم ذَى أَوِإنْ أَمو ولَ هزكَذَا إذَا أَنو تأَفْطَر لَتزا فَأَنهجوةُ زاِئمالص لَتقَب قحاِن السأَترِملَ امِإنْ عو موالص

إنْ أَنزلَتا أَفْطَرتا وعلَيِهما الْغسلُ وِإلَّا فَلَا وِإنْ عالَج ذَكَره ِبيِد امرأَِتِه فَأَنزلَ أَفْطَر وِإنْ نظَر إلَى فَرِج امرأَِتِه فَأَنزلَ لَم يفِْطر ما 
سمي لَ لَا لَمزٍة فَأَنِهيمب جفَر سِإنْ مو فِْطري ِزلْ لَمني ِإنْ لَمو لَ أَفْطَرزةً فَأَنِهيمى بِإنْ أَتلَ وزإذَا أَن ى ِبكَفِِّه أَفْطَرنمتِإنْ اسا وه

   .يفِْطر كَذَا ِفي الذَِّخريِة 

  

  أْسلَا بو لُهقَو   

  

   ذَا أَِمن علَى نفِْسِه ِبالْقُبلَِة إ 

  .أَي ِمن الِْجماِع أَو الِْإنزاِل 

  

  نأْمي إنْ لَم هكْريو لُهقَو   

{ شةَ رِضي اللَّه عنها وعن سِعيِد بِن جبيٍر أَنَّ الْقُبلَةَ تفِْسد الصوم وِإنْ لَم ينِزلْ قَاسه علَى حرمِة الْمصاهرِة ولَنا قَولُ عاِئ

 اِئمص وهلُ وقَبي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسكَانَ ر { ٍَس قَالأَن نعو } نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِئلَ رس
ي كُمدٍة أَحانحياِئِم فَقَالَ كَرلَِة ِللصا الْقُبهما } شِفيم اعالِْجما وهيفَتغَ شضملَى الِْإطْلَاِق ِبأَنْ يع هكْرةُ فَتلَةُ الْفَاِحشا الْقُبأَمو

جفَر هجفَر سمأَنْ ي وهِحيِح ولَى الصع ِإنْ أَِمنو هكْرةَ تراشبِقيلَ إنَّ الْملَِة وِج كَالْقُبونَ الْفَرا ده.   
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  فِْطري ُء لَمالْقَي هعِإنْ ذَرو لُهقَو   

أَي سبقَه ِبغيِر صنِعِه سواٌء كَانَ ِملَْء الْفَِم أَو أَكْثَر ِبالِْإجماِع ثُم إذَا عاد إلَى جوِفِه أَو شيٌء ِمنه بعد ما خرج ِبنفِْسِه فَأَبو 
 ِبرتعي فوسي طُهبض ِكنمي هاِرٍج ِلأَنِبخ سلَي هونا دماِرِج والْخ كْمح ِملُْء الْفَِم لَه ثُم عنالص ِبرتعي دمحمِملَْء الْفَِم و

و شيٌء ِمنه لَا يفِْطر إجماعا أَما ِعند أَِبي يوسف وفَاِئدته تظْهر ِفي أَربِع مساِئلَ إحداها إذَا كَانَ أَقَلَّ ِمن ِملِْء الْفَِم وعاد أَ
ئًا ِمنيش أَو هادأَعةُ إنْ كَانَ ِملَْء الْفَِم والثَّاِنياِل وخِفي الِْإد لَه عنٍد لَا صمحم دِعنِملِْء الْفَِم و أَقَلُّ ِمن هاِرٍج ِلأَنِبخ سلَي هفَِلأَن ه

 قُولُ قَدي دمحمو أَفْطَر فَهوج لَهخا إذَا أَداِرجا كَانَ خما واِرجخ دعفَِلأَنَّ ِملَْء الْفَِم ي فوسأَِبي ي دا ِعنا أَماعمإج أَفْطَر
أَعِملِْء الْفَِم و الثَّاِلثَةُ إذَا كَانَ أَقَلَّ ِمنو عنالص هِمن ِجدو دِعنالُ وخالِْإد وهِع ونوِد الصجٍد ِلومحم دِعن أَفْطَر هئًا ِمنيش أَو هاد

فوسأَِبي ي دِعن أَفْطَر هٌء ِمنيش فِْسِه أَوِبن ادعةُ إذَا كَانَ ِملَْء الْفَِم واِبعالرِم الِْملِْء ، ودِلع فِْطرلَا ي فوسوِد الِْملِْء أَِبي يجِلو 
وِعند محمٍد لَا يفِْطر ِلعدِم الصنِع وهو الصِحيح ِلأَنه لَم توجد صورةُ الِْفطِْر وهو اِلابِتلَاع ِبصنِعِه ولَا معناه ِلأَنه لَا يتغذَّى ِبِه 

ع ازِتراِلاح ِكنما لَا يكَم هِلأَنٍد ومحلُ ملَاِم قَوالِْإس را قَالَ فَخفْوِعلَ عِدِه فَجوع نع ازِتراِلاح ِكنموِجِه فَكَذَا لَا يرخ ن
 كَانَ أَقَلَّ ِمن ِملِْء الْفَِم ثُم أَصح ِفيما إذَا قَاَء ِملَْء الْفَِم ثُم عاد ِبنفِْسِه إنَّ صومه لَا يفِْسد وقَولُ أَِبي يوسف أَصح ِفيما إذَا

   أَعاده أَنه لَا يفِْسد وِإنْ ذَرعه الْقَيُء أَقَلَّ ِمن ِملِْء الْفَِم ثُم عاد ِبنفِْسِه لَا يفِْطر إجماعا فَِعند محمٍد ِلعدِم الصنِع

   .نْ أَعاده لَم يفِْطر ِعند أَِبي يوسف ويفِْطر ِعند محمٍد وِعند أَِبي يوسف ِلعدِم الِْملِْء وِإ

  

  لَْء ِفيِه أَفْطَرا ماِمدقَاَء عتِإنْ اسو لُهقَو   

َء وِعند محمٍد يفِْطر ِلوجوِد الصنِع فَِإنْ عاد وِإنْ كَانَ أَقَلَّ لَم يفِْطر ِعند أَِبي يوسف ِلأَنه يعد داِخلًا وِلهذَا لَا ينقُض الْوضو
  .لَا يفِْطر ِعند أَِبي يوسف ِلعدِم سبِق الْخروِج ولَا يتأَتى قَولُ محمٍد ها هنا ِلأَنه قَد أَفْطَر ِبخروِجِه 

  

   قَولُه ولَا كَفَّارةَ علَيِه  

ِم صدٍد ِلعمحم دِعن ِملِْء الْفَِم أَفْطَر ا أَقَلَّ ِمناِمدقَاَء عتِإنْ اسِة الِْفطِْر وور.  

   .وقَالَ أَبو يوسف لَا يفِْطر ِلعدِم الْخروِج حكْما 

  

   قَولُه ومن ابتلَع الْحصا أَو الْحِديد أَفْطَر ولَا كَفَّارةَ علَيِه  

ذَكَره ِبلَفِْظ اِلابِتلَاِع ِلأَنَّ الْمضغَ لَا يتأَتى ِفيِه وِإنما أَفْطَر ِلوجوِد صورِة الِْفطِْر ولَا كَفَّارةَ علَيِه ِلعدِم الْمعنى وهو قَضاُء شهوِة 
فِْطرم هةُ ِلأَنِه الْكَفَّارلَيع اِلكقَالَ مطِْن وى الْبِل ِسوذَا الِْفعِفي ه لَه ضإذْ لَا غَر را أَظْهنا هه هتايِجن تذُوٍر فَكَانعم رغَي 

ما لَا يِجب الْحد الِْجنايِة علَى الصوِم ِبِخلَاِف ما يتغذَّى ِبِه قُلْنا عدم دعاِء الطَّبِع إلَيِه يغِني عن إجياِب الْكَفَّارِة ِفيِه زاِجرا كَ
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ِفي شرِب الدِم والْبوِل ِبِخلَاِف الْخمِر ولَو ابتلَع نواةً ياِبسةً أَو ِقشر الْجوِز لَا كَفَّارةَ علَيِه وِإنْ ابتلَع جوزةً ياِبسةً لَا كَفَّارةَ 
ى يتا حهغضما إلَّا أَنْ يضِه أَيلَيِإنْ كَانَ عِه ولَيةَ عاِبِس لَا كَفَّارالِْبطِّيِخ الْي رِإنْ أَكَلَ ِقشةُ والْكَفَّار ِجبِئٍذ تا فَِحينهِصلَ إلَى لُب

ارةُ وِإلَّا فَلَا وِإنْ ابتلَع حبةَ ِعنٍب ِمن رطْبا طَِريا فَقَد ِقيلَ ِفيِه الْكَفَّارةُ وِإنْ أَكَلَ ورق الشجِر إنْ كَانَ ِمما يؤكَلُ فَِفيِه الْكَفَّ
غَيِر مضٍغ إنْ لَم يكُن معها ثُفْروقُها فَعلَيِه الْكَفَّارةُ وِإنْ كَانَ معها اختلَفُوا ِفيِه قَالَ بعضهم لَا تِجب ِلأَنها لَا تؤكَلُ معها 

ضعقَالَ بكَذَا وه تبجلًا وأَو لَ اللُّبصِإنْ وةَ ولًا فَلَا كَفَّارِف أَووا إلَى الْجوقُهفْرلَ تصقَالَ إنْ وِغي أَنْ يبنيو ِجبت مه
   .ِفي الْفَتاوى الْكَفَّارةُ وِإنْ ابتلَع حبةَ ِحنطٍَة فَعلَيِه الْكَفَّارةُ وِإنْ مضغها فَلَا كَفَّارةَ كَذَا 

  

   قَولُه ومن جامع عاِمدا ِفي أَحِد السِبيلَيِن أَو أَكَلَ أَو شِرب ما يتغذَّى ِبِه أَو يتداوى ِبِه فَعلَيِه الْقَضاُء والْكَفَّارةُ  

رتشلَا يِة ووهاِء الشكَاِملَةٌ ِلقَضتةَ مايِلأَنَّ الِْجن عِشب وا همِإنو هوند قَّقحتِة يوهاَء الشاِل ِلأَنَّ قَضا ِباِلاغِْتسارِتبالُ اعزطُ الِْإن
امِإنْ جذَا وه كَذَِلك عبالش دوجي ِإنْ لَمةُ والْكَفَّار ِجبةً ترمت ةً أَوأَكَلَ لُقْم نطُ كَمرتشلَا ي عبالشةً فَلَا وِهيمب ةً أَوتيم ع

 ا ذُِكرهكْرا مهعامفَج ذَِلك نا عهفْعد ِطيعتسثُ لَا يياِع ِبحلَى الِْجما عهجوأَةُ زرالْم تهِإنْ أَكْرِزلْ وني لَم لَ أَوزةَ أَنكَفَّار
لَيعِه ولَيأَنَّ ع دقَنرمى ساوِفي فَت هدِعناِر وِتيِليلُ اِلاخد ذَِلكاللَّذَِّة واِر وِتشاِلان دعإلَّا ب روصتلَا ي هِمن اعةُ ِلأَنَّ الِْجما الْكَفَّاره

ما لَا يمِلكُه وعلَيِه الْفَتوى وِإنْ أَكْرهها هو علَى يزولُ الِْإكْراه والْأَصح أَنه لَا تِجب علَيِه الْكَفَّارةُ ِلأَنه مكْره واِلانِتشار ِم
 أْثَمالْم فَعري اهٍة ِلأَنَّ الِْإكْرايِبِجن تسِذِه لَيهِة الْكَاِملَِة وايِبالِْجن ِجبةَ تا ِلأَنَّ الْكَفَّاراعما إجهلَيةَ عاِع فَلَا كَفَّارالِْجم

  .فَّارةُ تِجب ِلرفِْع الْمأْثَِم ولَا إثْم ها هنا وهذَا كُلُّه إذَا ابتدأَ الِْجماع وقَد نوى الصوم لَيلًا والْكَ

دةُ ِعنالْكَفَّار هملْزت لَم عامجو ذَِلك دعى بون ثُم ِوينلَ أَنْ يقَب رالْفَج ا إذَا طَلَعأَم اِحبص ا ذَكَرِبم ادرالْم وهِنيفَةَ وأَِبي ح 
الْمنظُومِة لَا يِجب التكِْفري ِبالِْإفْطَاِر إذَا نوى الصوم ِمن النهاِر ِلأَنَّ الناس اختلَفُوا ِفي ِصحِة الصوِم ِبِنيٍة ِمن النهاِر 

 والْكَفَّارةُ تسقُطُ ِبالشبهِة ، ولَو جامع امرأَته مكْرهةً لَا كَفَّارةَ علَيها فَِإنْ طَاوعته ِفي وسِط واِلاخِتلَاف يوِرثُ شبهةً
   الِْجماِع لَا كَفَّارةَ أَيضا ِلأَنها طَاوعته بعدما صارت مفِْطرةً

  .يره ِفي رمضانَ ثُم حاضت ِفي ذَِلك الْيوِم سقَطَت الْكَفَّارةُ علَى الْأَصح وكَذَا إذَا مِرضت ولَو طَاوعت زوجها أَو غَ

ارةُ وِإنْ سافَر لَا تسقُطُ وقَالَ زفَر لَا تسقُطُ عنها وكَذَا إذَا جامع الرجلُ امرأَته ثُم مِرض ِفي ذَِلك الْيوِم سقَطَت عنه الْكَفَّ
ِلأَنَّ السفَر ِباخِتياِرِه وِإنْ جرح نفْسه فَمِرض ِمنه حتى صار لَا يقِْدر علَى الصوِم لَا تسقُطُ عنه وقَولُه ما يتغذَّى ِبِه اختلَفُوا 

وه مهضعذِّي قَالَ بغى التنعإلَى ِفي م هفْعن ودعا يم وه مهضعقَالَ بطِْن وةُ الْبوهقَِضي ِبِه شنتإلَى أَكِْلِه و عِميلَ الطَّبأَنْ ي 
ِجبِل الثَّاِني تلَى الْقَوا فَعهلَعتاب ا ثُمهجرأَخ ةً ثُمغَ لُقْمضا إذَا مِفيم هتفَاِئدِن ودلَاِح الْبص ِجبِل لَا تلَى الْأَوعةُ والْكَفَّار 

وعلَى هذَا الْورق الْحبِشي والْحِشيشةُ والِْقطَاطُ إذَا أَكَلَه فَعلَى الْقَوِل الثَّاِني لَا تِجب الْكَفَّارةُ ِلأَنه لَا نفْع ِفيِه ِللْبدِن وربما 
 قْلُهع قُصنيو هرضطِْن يةُ الْبوهقَِضي ِبِه شنتِه وِميلُ إلَيي عِلأَنَّ الطَّب ِجبِل تِل الْأَولَى الْقَوعو.  

ويلْتذُّ ِبِه كَذَا قَالَ ولَو أَكَلَ قَواِئم الذُّرِة الَِّذي يسمونه الْمضار قَالَ الزندوِسي أَرى أَنَّ علَيِه الْكَفَّارةَ ِلأَنَّ ِفيِه حلَاوةً 
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الصيرِفي ِفي إيضاِحِه وِإنْ أَكَلَ الطِّني فَعلَيِه الْقَضاُء دونَ الْكَفَّارِة إلَّا إذَا أَكَلَ الطِّني الْأَرمِني فَعلَيِه الْكَفَّارةُ كَذَا ِفي الْعيوِن 
إنْ كَانَ قَِليلًا و ِإنْ أَكَلَ الِْملْحو ودِفيِه الد ارص ِة إنْ كَانَ قَدتيالْم مِإنْ أَكَلَ لَحةَ وا فَلَا كَفَّارِإنْ كَانَ كَِثريةُ والْكَفَّار تبج

 تكُِرهو تمرا حمإن هةُ ِلأَنفَِفيِه الْكَفَّار ِتنني لَمو دودي ِإنْ لَمةَ وفَلَا كَفَّار نتأَنو تارِع فَصِل الطَّبِع لَا ِلأَجرِل الشِلأَج
   كَأَكِْل الطَّعاِم الْمغصوِب والْمثْروِد ِبمرقٍَة نِجسٍة وِإنْ شِرب دما فَلَا كَفَّارةَ وِإنْ أَكَلَ

عه إنْ كَانَ الدم غَاِلبا علَى الريِق أَو كَانا سواًء أَفْطَر ولَا كَفَّارةَ علَيِه لَحما ِنيئًا فَلَا كَفَّارةَ وِإنْ خرج ِمن بيِن أَسناِنِه دم فَابتلَ
 ا أَفْطَرِإنْ كَانَ كَِثريو فِْطراِنِه إنْ كَانَ قَِليلًا لَا ينأَس نيا بمِإنْ أَكَلَ لَحو فِْطريِق لَا يةُ ِللرلَبالْغ تِإنْ كَانِه ولَيةَ علَا كَفَّارو.  

  .وقَالَ زفَر يفِْطر ِفي الْوجهيِن ِلأَنَّ ِللْفَِم حكْم الظَّاِهِر حتى لَا يفْسد صومه ِبالْمضمضِة ولَنا أَنَّ الْقَِليلَ ِبمنِزلَِة ِريِقِه 

ر إجماعا والْفَاِصلُ بين الْقَِليِل والْكَِثِري إنْ كَانَ ِمقْدار الِْحمصِة فَما دونها قَِليلٌ وما وأَما إذَا أَخرجه ِبيِدِه ثُم ابتلَعه أَفْطَ
غَي ا ِمنهلَعتاباِرِج والْخ ا ِمنلَهاونِإنْ تو فِْطراِنِه لَا ينأَس نيةً بِسمِسم لَعتاب لَوو ا كَِثريقَهلَفُوا ِفي فَوتاخو ٍغ أَفْطَرضِر م

وجوِب الْكَفَّارِة والْمختار أَنها تِجب وِإنْ مضغها لَم يفِْطر ِلأَنها تتلَاشى ولَا تِصلُ إلَى حلِْقِه وِإنْ ابتلَع لَحما مربوطًا ِبخيِط 
 لَم يفِْطر ِلأَنه ما دام ِفي يِدِه فَلَه حكْم الْخاِرِج وِإنْ انفَصلَ الْخيطُ أَفْطَر وِإنْ فَتلَ الْخياطُ ثُم انتزع الْخيطَ ِمن ساعِتِه

صو هموص دفَس يقالر ذَِلك لَعتابثَاِلثًا ِفي ِفيِه وا وثَاِني هرأَم ِبِريِقِه ثُم لَّهبطَ ويالَ الْخس لَوو هلَعتاب ثُم ِريقَه جرا إذَا أَخكَم ار
 فِْطرلَا ي قَِطعنلَ أَنْ يقَب هلَعتاِئٍم فَابن رغَي أَو اِئمن وهاِئِم إلَى ذَقَِنِه والص ابلُع.  

  

   قَولُه والْكَفَّارةُ ِمثْلُ كَفَّارِة الظِّهاِر  

ِحمالَ را إنْ أَحارانَ ِمرضمِفي ر أَفْطَر نآِن فَِإنَّ ما ِفي الْقُرهلَيع وصصناِر مةَ الظِّهِلأَنَّ كَفَّار هنيبي لَماِر ولَى الظِّهع اللَّه ه
انضمِإنْ كَانَ ِفي راِع ومةٌ ِبالِْإجاِحدةٌ وكَفَّار هاِحٍد كَفَتٍم ووكَانَ ِفي ي كَفِّري ِإنْ لَماِع ومةٌ ِبالِْإجٍم كَفَّاروِلكُلِّ ي هِن لَِزمي

   ِللْأَوِل ِفي الصِحيِح وِإنْ كَانَ ِفي

ِإجماِع وِإنْ لَم يكَفِّر ِللْأَوِل كَفَته رمضانَ واِحٍد فَأَفْطَر ِفي يوٍم واِحٍد ثُم ِفي يوٍم آخر فَِإنْ كَفَّر ِللْأَوِل لَِزمه كَفَّارةٌ ِللثَّاِني ِبالْ
  .كَفَّارةُ واِحدةٌ ِعندنا 

عامى جتح كَفِّري انَ فَلَمضمر ٍم ِمنوِفي ي عامإذَا ج هانيب كَفِّري لَم أَو ٍة كَفَّرلَى ِحدةٌ عٍم كَفَّاروِلكُلِّ ي اِفِعيقَالَ الشِفي و 
 عامِإنْ جوِد ودلَ كَالْحاخدتأَنْ ت ازةُ فَجهبا الشِفيه ثِّرؤةٌ تقُوبةَ عةٌ ِلأَنَّ الْكَفَّاراِحدةٌ وِه كَفَّارلَيِر فَعهالش ذَِلك ِمن رٍم آخوي

خرى ِلأَنَّ الِْجنايةَ الْأُولَى انجبرت ِبالْكَفَّارِة الْأُولَى فَصادف ِجماعه الثَّاِني فَكَفَّر ثُم جامع فَعلَيِه ِللِْجماِع الثَّاِني كَفَّارةٌ أُ
مِفي ر عامى جتح كَفِّري ٍة فَلَمنانَ ِفي سضمِفي ر عاما إذَا جأَمةُ وا الْكَفَّارِلهِلأَج هى كَاِملَةً فَلَِزمرةً أُخمرِه حلَيفَع رانَ آخض

ِلكُلِّ ِجماٍع كَفَّارةٌ ِفي الْمشهوِر ِلأَنَّ ِلكُلِّ شهٍر حرمةٌ علَى ِحدٍة وذَكَر محمد أَنه تجِزيه كَفَّارةٌ واِحدةٌ ولَو وجبت علَى 
   . ِلأَنَّ هذَا الْعذْر ِمن ِقبِلِه الصاِئِم الْكَفَّارةُ فَسافَر بعد وجوِبها لَم تسقُطْ
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   قَولُه ومن جامع ِفيما دونَ الْفَرِج فَأَنزلَ فَعلَيِه الْقَضاُء ولَا كَفَّارةَ علَيِه  

اِمِه صِعدةَ ِلانلَا كَفَّارالُ وزالِْإن وهى ونعاِع موِد الِْجمجاُء فَِلوا الْقَضأَم الْإِيلَاج وهةً وور.   

  

   قَولُه ولَيس ِفي إفْساِد صوِم غَيِر شهِر رمضانَ كَفَّارةٌ  

 رِم لَا غَيولَى الصةٌ عايِرِه ِجنِفي غَيِر وهالشِم وولَى الصةٌ عايِجن هِة ِلأَنايلَغُ ِفي الِْجنانَ أَبضمِفي ر هِلأَن.   

  

  ِه أَفْطَريِفي أُذُن أَقَطْر طَ أَوعتاس أَو قَنتاح أَو رجأَو نمو لُهقَو   

فَِإنْ أَوجر الْوجور صب الْماِء أَو اللَّبِن أَو الدواِء ِفي الْفَِم وقَولُه احتقَن ِبفَتِح التاِء والْقَاِف وهو صب الدواِء ِفي الدبِر 
  .مكْرها أَو ناِئما أَفْطَر ولَا كَفَّارةَ علَيِه وِإنْ كَانَ طَاِئعا فَعلَيِه الْكَفَّارةُ وِإنْ استعطَ قَالَ أَبو يوسف تِجب الْكَفَّارةُ 

يناِبيِع قَالَ ِفي الِْهدايِة لَا كَفَّارةَ علَيِه ِلانِعداِم الصورِة يعِني ِفي الْحقْنِة وقَالَ الطَّحاِوي لَا كَفَّارةَ علَيِه ِبالِْإجماِع كَذَا ِفي الْ
   .لَاِف الدهِن والسعوِط وقَولُه أَو أَقْطَر ِفي أُذُنيِه يعِني الدواَء وأَما الْماُء فَِإنه لَا يفِْطر ِلعدِم الصورِة والْمعنى ِبِخ

  

   قَولُه أَو داوى جاِئفَةً أَو آمةً ِبدواٍء رطٍْب فَوصلَ الدواُء إلَى جوِفِه أَو ِدماِغِه أَفْطَر ولَِزمه الْقَضاُء دونَ الْكَفَّارِة  

الر ِفي أُم حرةُ الْجالْآمِف ووِفي الْج حراِئفَةُ الْجاِبِس الْجطٍْب ِبِخلَاِف الْياٍء روِبد لُهقَواغُ ومالد وهأِْس و.  

 اِبِس أَفْطَرولَ الْيصو ِلمع لَوو فِْطرطِْب لَا يولُ الرصو قَّقحتي ا فَِإنْ لَماِبسي ا كَانَ أَوطْبوِل رصِبالْو ارِتبفَّى اِلاعصِفي الْمو
 وذَا هه ِحيحالص.   

  

  فِْطري فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن فِْطري ِليِلِه لَمِفي إح ِإنْ أَقْطَرو لُهقَو   

رِل الْمِفي قُب أَقْطَر لَوا واعمإج فِْطرِة لَا يبِفي الْقَص ِقيا إذَا بِة أَمثَاناُء إلَى الْملَ الْمصا إذَا واعمإج فِْطرأَِة ت.   

  

  فِْطري ئًا ِبِفيِه لَميش ذَاق نمو لُهقَو   

  .ِلعدِم الْمفِْطِر صورةً ومعنى 
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  ذَِلك لَه هكْريو لُهقَو   

كَره ِمن كَراهِة الذَّوِق ِفي صوِم الْفَرِض أَما ِفي صوِم ِلما ِفيِه ِمن تعِريِض الصوِم علَى الْفَساِد وقَالَ ِفي النهايِة هذَا الَِّذي ذَ
لَى الِْإفْطَاِر فَِإذَا كَانَ الِْإفْطَارع ِريضعت وا همذَا إنهفَاِق وذِْر ِباِلاتِللْع احبِع يطَوِم التوِفي ص ِبِه ِلأَنَّ الِْإفْطَار أْسِع فَلَا بطَوالت 

ِفيِه يجوز ِللْعذِْر فَالْأَولَى أَنْ لَا يكُونَ هذَا مكْروها ويكْره ِللصاِئِم الترشش ِبالْماِء واِلاسِتنقَاع ِفيِه وصبه علَى الرأِْس 
وِر ِبالصجاِر الضإظْه ا ِفيِه ِمنلُوِل ِلمبِب الْمِبالثَّو افاِلالِْتحةُ وضمضالْم لَه هكْركَذَا يو ِبذَِلك أْسلَا ب فوسأَِبي ي نعِم و

سلَام ِلغيِر الْوضوِء والْمبالَغةُ ِفي اِلاسِتنجاِء وِفي الْمضمضِة واِلاسِتنشاِق ولَا بأْس ِبالسواِك ِللصاِئِم بكْرةً وعِشيا ِلقَوِلِه علَيِه ال
 } اكواِئِم السِخلَاِل الص ريخ {.  

  .وقَالَ الشاِفِعي يكْره ِبالْعِشي وسواٌء كَانَ السواك رطْبا أَو ياِبسا أَو مبلُولًا وعن أَِبي يوسف يكْره الْمبلُولُ 

  

   صِبيها الطَّعام إذَا كَانَ لَها ِمنه بد قَولُه ويكْره ِللْمرأَِة أَنْ تمضغَ ِل 

  .ِبأَنْ يكُونَ ِعندها صِغري أَو حاِئض أَو طَعام لَا يحتاج إلَى الْمضِغ 

  

  دب ها ِمنلَه كُني إذَا لَم أْسلَا بو لُهقَو   

فِْطرا تهى أَنرلَِد أَلَا تةً ِللْوانِه ِصيلَيع افَتإذَا خ .   

  

  هكْري هإلَّا أَن اِئمالص فِْطرغُ الِْعلِْك لَا يضمو لُهقَو   

فِْسدي دوا إذَا كَانَ أَسٌء أَميش هفَِصلُ ِمننا لَا يِئملْتم ضيذَا إذَا كَانَ أَبهاِد ولَى الْفَسِريِض ععالت ا ِفيِه ِمنِإنْ كَانَ ِلمو هموص 
 ردالْكُن قَالُ لَهانُ الَِّذي يِقيلَ اللِّبطَكَى وصالْم وه الِْعلْكو تفَتتا لَا يِئملْتم.   

  

   قَولُه ومن كَانَ مِريضا ِفي شهِر رمضانَ فَخاف إنْ صام ازداد مرضه أَفْطَر وقَضى  

ِريضأَِبي الْم نعِتطْلَاقًا واس هطْنب ا أَواعدص هأْسر ا أَوعجو اهنيع ِم أَووةً ِبالصِشد اهمح اددزأَنْ ت الِْإفْطَار لَه احبالَِّذي ي 
ا كَانَ إذَا صام يتأَخر عنه الْبرُء يجوز لَه أَنْ يفِْطر وِإنْ بِريَء حِنيفَةَ إذَا كَانَ يباح لَه الصلَاةُ قَاِعدا جاز لَه أَنْ يفِْطر وكَذَا إذَ

هةَ ِبِه ِلأَنرلَا ِعب فوِلأَنَّ الْخ الِْفطْر لَه احبلَا ي ضرِه الْملَيع ودعي امإنْ ص افأَثَِرِه فَخ ِمن فعِبِه ض ِقيبِض ورالْم ِمن 

   .موهوم وِإنْ كَانَ ِبِه ضعف إنْ صام صلَّى قَاِعدا وِإنْ أَفْطَر صلَّى قَاِئما فَِإنه يصوم ويصلِّي قَاِعدا جمعا بين الِْعبادتيِن 
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   قَولُه وِإنْ كَانَ مساِفرا لَا يستِضر ِبالصوِم فَصومه أَفْضلُ  

ا إذَا لَم تكُن رفْقَته أَو عامتهم مفِْطِرين أَما إذَا كَانوا مفِْطِرين أَو كَانت النفَقَةُ مشتركَةً بينهم فَالِْإفْطَار أَفْضلُ ِلموافَقَِتِه هذَ
  الْجماعةَ كَذَا ِفي الْفَتاوى 

 ازى جقَضو فَِإنْ أَفْطَر لُهقَو    

ِلأَنَّ السفَر لَا يعرى عن الْمشقَِّة فَجِعلَ نفْسه عذْرا ِبِخلَاِف الْمرِض فَِإنه قَد يِخف ِبالصوِم فَشِرطَ كَونه مفِْضيا إلَى الْمشقَِّة 
 حتى إذَا أَنشأَ السفَر بعدما أَصبح صاِئما لَا يِحلُّ لَه الِْإفْطَار ِبِخلَاِف ما ثُم السفَر لَيس ِبعذٍْر ِفي الْيوِم الَِّذي أَنشأَ السفَر ِفيِه

 قالْح لَه نِل مِقب ِمن ذْرع ضرالْماِرِه وِتيلَ ِباخصح فَرا ِلأَنَّ الساِئمص حبا أَصم دعب ِرضإذَا م.   

  

    مات الْمِريض أَو الْمساِفر وهما علَى حاِلِهما لَم يلْزمهما الْقَضاُء قَولُه وِإنْ 

   .ِلأَنهما لَم يدِركَا ِعدةً ِمن أَياٍم أُخر وكَذَا من أَفْطَر ِبعذٍْر كَالْحيِض والنفَاِس 

  

 أَقَام أَو ِريضالْم حفَِإنْ ص لُهِة قَوالِْإقَامِة وحِر الصاُء ِبقَدا الْقَضمها لَِزماتمو اِفرسالْم    

وهذَا قَولُهم جِميعا ِمن غَيِر ِخلَاٍف وِإنما الِْخلَاف ِفي النذِْر وهو أَنَّ الْمِريض إذَا قَالَ ِللَِّه علَي أَنْ أَصوم شهرا فَمات ِفي 
ِه قَبلَ أَنْ يِصح ِمنه لَا يلْزمه شيٌء ِبالِْإجماِع فَِإنْ صح يوما واِحدا لَِزمه أَنْ يوِصي ِبجِميِع الشهِر ِعندهما وقَالَ محمد مرِض

ش موص لَيِللَِّه ع ِحيحا إذَا قَالَ الصأَمو حا صِر مِبقَد هملْزِفي ي بجو ِميِعِه ِلأَنَّ الْكُلَّ قَدِبج وِصيأَنْ ي هلَِزم اتم ٍر ثُمه
ِذمِتِه فَوجب علَيِه تعِويضها ِبالْخلَِف وهو الِْفديةُ ِبِخلَاِف الْمِريِض فَأَما ِفي رمضانَ فَنفْس الْوجوِب مؤجلٌ إلَى ِحِني الْقُدرِة 

قَدِر ما يقِْدر يظْهر الْوجوب وقَولُه لَِزمهما الْقَضاُء ِبقَدِر الصحِة والِْإقَامِة هذَا إذَا صح الْمِريض ولَم يصم متِصلًا ِبِصحِتِه فَِب
   .عدِم التفِْريِط أَما لَو صام متِصلًا ِبِصحِتِه ثُم مات لَا يلْزمه الْقَضاُء ِل

  

  هعاباَء تِإنْ شو قَّهاَء فَرانَ إنْ شضمِر رهاُء شقَضو لُهقَو   

  .ِب عن ِذمِتِه لَِكن الْمتابعةَ مستحبةٌ مسارعةً إلَى إسقَاِط الْواِج} فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر { ِلِإطْلَاِق النص وهو قَوله تعالَى 

واعلَم أَنَّ ِجنس الصياماِت كُلِّها أَحد عشر نوعا ثَماِنيةٌ ِمنها ِفي الْقُرآِن أَربعةٌ متتاِبعةٌ وأَربعةٌ إنْ شاَء تابعها وِإنْ شاَء فَرقَها 
ِإنآِن وا ِفي الْقُرلَه ثَلَاثَةٌ لَا ِذكْرِمِني وِة الْيكَفَّار موصاِر وِة الظِّهكَفَّار موصانَ وضمر موةُ صاِبعتتةُ الْمعبِة فَالْأَرنِبالس تتا ثَبم

ِفد موصانَ وضماُء راِر قَضا ِبالِْخيِفيه وةُ الَِّتي هعبا الْأَرأَمِل وِة الْقَتكَفَّار موصالَى وعله تقَو وهلِْق وِة الْحاٍم { يِصي ةٌ ِمنيفَِفد
وصوم الْمتعِة وصوم جزاِء الصيِد وأَما الثَّلَاثَةُ الَِّتي غَير مذْكُورٍة ِفي الْقُرآِن صوم كَفَّارِة الِْفطِْر ِفي رمضانَ ثَبتت متتاِبعا } 
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وصوم التطَوِع وصوم النذِْر وجب ِبقَوِلِه علَيِه } صم شهريِن متتاِبعيِن { يِه السلَام ِللَِّذي واقَع امرأَته ِفي رمضانَ ِبقَوِلِه علَ
 لَامالس } هِطعفَلْي اللَّه ِطيعأَنْ ي ذَرن نم {يعِن ميهجلَى وع وهو هنيعيِر كَذَا وهش موص لَيقُولَ ِللَِّه عأَنْ ي نيعفَالْم طْلَقمو ن

الْمطْلَق إنْ ذَكَر التتابع أَو صوم أَياٍم يعينها فَيلْزمه التتابع سواٌء ذَكَر التتابع أَو لَا فَِإنْ أَفْطَر يوما ِمنه قَضاه ولَا يستقِْبلُ وأَما 
ِفيِه لَِزمه وكَذَا إذَا نواه حتى لَو أَفْطَر يوما ِمنه استقْبلَ وِإنْ لَم يذْكُر التتابع ولَم ينِوِه فَهو ِبالِْخياِر إنْ شاَء تابع وِإنْ شاَء 

 قفَر.  

  

 رفَِإنْ أَخ لُهانَ الثَّاِني قَوضمر امص رانَ آخضمر رهلَ شخى دتح ه   

  .ِلأَنه لَا يِصح الصوم ِفيِه عن غَيِرِه 

  

   قَولُه وقَضاُء الْأَوِل بعده ولَا ِفديةَ علَيِه  

   ِلأَنَّ وجوب الْقَضاِء علَى

  . يتطَوع التراِخي حتى كَانَ لَه أَنْ

  

   قَولُه ولَا ِفديةَ علَيِه  

.  

   .وقَالَ الشاِفِعي إنْ أَخره ِمن غَيِر عذٍْر كَانَ علَيِه الِْفديةُ ِلكُلِّ يوٍم طَعام ِمسِكٍني 

  

 يلَدو ا أَوفُِسِهملَى أَنا عافَتإنْ خ ِضعرالْماِملُ والْحو لُها قَوِهملَيةَ عيلَا ِفدا وتقَضا وتا أَفْطَرِهم   

والْمراد ِمن الْمرِضِع الظِّئْر ِلأَنها لَا تتمكَّن ِمن اِلامِتناِع عن الِْإرضاِع ِلوجوِبِه علَيها ِبعقِْد الِْإجارِة فَأَما الْأُم فَلَيس علَيها 
 اعضى الِْإررأُخ أِْجرتسلَى الْأَِب أَنْ يفَع تعنتا إذَا امهِلأَن.   
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قَولُه والشيخ الْفَاِني الَِّذي لَا يقِْدر علَى الصوِم يفِْطر ويطِْعم ِلكُلِّ يوٍم ِمسِكينا ِنصف صاٍع ِمن بر أَو صاعا ِمن تمٍر  
ش ا ِمناعص اِت أَوِفي الْكَفَّار طِْعما يِعٍري كَم   

 ِمثْلُه وزجكَذَا الْعو هتقُو تفَِني اِء أَوإلَى الِْفن بالْفَاِني الَِّذي قَر.  

يداِن الِْإباحةَ ِبالتغِذيِة والتعِشيِة فَِإنْ قُلْت ما الْحاجةُ إلَى قَوِلِه كَما يطِْعم ِفي الْكَفَّاراِت وقَد ذَكَر قَدر الِْإطْعاِم قُلْت يِف
 اِئزج ةُ ِفي ذَِلكالِْقيمو.   

  

  ا ِمناعص أَو رب اٍع ِمنص فٍم ِنصوِلكُلِّ ي هِليو هنع مى ِبِه أَطْعصانَ فَِإنْ أَوضمِر رهاُء شِه قَضلَيعو اتم نمو لُهقَو
    أَو صاعا ِمن شِعٍري تمٍر

وهِذِه الْوِصيةُ إنما تكُونُ ِمن الثُّلُِث والتقِْييد ِبقَضاِء شهِر رمضانَ غَير شرٍط بلْ يشاِركُه كُلُّ صوٍم يِجب قَضاؤه كَالنذِْر 
لْوِلي أَنْ يطِْعم فَِإنْ تبرع الْوِلي ِبِه ِمن غَيِر إيصاٍء فَِإنه يِصح والصلَاةُ حكْمها وغَيِرِه ولَا بد ِمن الِْإيصاِء ِللْوجوِب علَى ا

زا عما قَالَه محمد بن حكْم الصياِم علَى اخِتياِر الْمتأَخِرين وكُلُّ صلَاٍة ِبانِفراِدها معتبرةٌ ِبصوِم يوٍم هو الصِحيح احِترا
مقَاِتٍل أَنه يطِْعم ِلصلَواِت كُلِّ يوٍم ِنصف صاٍع علَى ِقياِس الصوِم ثُم رجع عن هذَا الْقَوِل وقَالَ كُلُّ صلَاٍة فَرض علَى ِحدٍة 

ص رتالْوو ِحيحالص وٍم هوِم يوِزلَِة صنةُ ِبِه قَالَ ِفي ِبمِصيالْو ِجبِن لَا تنِمثْلُ الس وا همهدِعنِنيفَةَ وِل أَِبي حلَى أَصلَاةٌ ع
   .فَّارِة الْيِمِني الْفَتاوى إذَا مات وعلَيِه صلَوات وأَوصى أَنْ يطِْعموا عنه لَها فَأَعطَوا فَِقريا واِحدا جملَةً ذَِلك صار ِبِخلَاِف كَ

  

   قَولُه ومن دخلَ ِفي صوِم التطَوِع أَو ِفي صلَاِة التطَوِع ثُم أَفْسدهما قَضاهما  

هلَيع ِجبا يعطَوةُ تاِئمالص تاضى إذَا حتِعِه حنِر صيِبغ ِعِه أَونِبص ادلَ الِْإفْسصاٌء حولَاةَ سالص حتكَذَا إذَا افْتاُء وا الْقَض
ِبالتيمِم ثُم أَبصر الْماَء فَعلَيِه الْقَضاُء ثُم ِعندنا لَا يباح الِْإفْطَار ِفي صوِم التطَوِع ِلغيِر عذٍْر ِفي إحدى الروايتيِن ويباح ِللْعذِْر 

افَةُ عيالضو لَوا وذْراِل عوالز دعافَةُ بيالض تسِن فَلَيياِلدِر الْويا ِلغأَمِر وصِن إلَى الْعياِلدالْو قِفي ح هدعكَذَا باِل وولَ الزقَب ذْر
دفَِعن هقِْضيِتِه أَنْ يِني كَانَ ِمنذٍْر وِر عيِلغ عطَوتالْم أَفْطَر ذَِلك ِحلُّ لَهي فوسأَِبي ي .  

 هنع ِهينم وهفِْسِه وِة نوهِلش أَفْطَر هِلأَن ذَِلك ِحلُّ لَهلَا ي اِزيكٍْر الرو بقَالَ أَبلَى { وع افا أَخم فوإنَّ أَخ لَامِه السلَيقَالَ ع
ةُ الْخوهالشاُء ويِتي الرِهيه أُمتشاٍم يلَى طَعع فِْطري ا ثُماِئملُ صجالر ِبحصأَنْ ي وهةُ وا } ِفيعطَوت اماِح إذَا صقَالَ ِفي الِْإيض

من أَفْطَر ِلحق أَِخيِه كُِتب لَه ثَواب { ام ودعاه بعض إخواِنِه إلَى طَعاِمِه وسأَلَه أَنْ يفِْطر فَلَا بأْس أَنْ يفِْطر ِلقَوِلِه علَيِه السلَ
  .} ِصياِم أَلِْف يوٍم ومتى قَضى يوما مكَانه كُِتب لَه ثَواب ِصياِم أَلْفَي يوٍم 

ضاِء يفِْطر وِإلَّا فَلَا وهذَا كُلُّه إذَا كَانَ قَبلَ الزواِل أَما وقَالَ الْحلْواِني أَحسن ما ِقيلَ ِفي هذَا أَنه إنْ كَانَ يِثق ِمن نفِْسِه ِبالْقَ
ا عاِئما إذَا كَانَ صِع أَمطَوِم التوِفي ص ذَا كُلُّهها وِدِهمأَح ِن أَوياِلدالْو قُوقِك الِْإفْطَاِر عرإلَّا إذَا كَانَ ِفي ت فِْطرفَلَا ي هدعب ن
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قَضاِء رمضانَ ودعاه بعض إخواِنِه يكْره لَه أَنْ يفِْطر ويكْره أَنْ تصوم الْمرأَةُ تطَوعا ِبغيِر إذِْن زوِجها إلَّا أَنْ يكُونَ مِريضا 
   أَو صاِئما أَو محِرما ِبحج أَو عمرٍة

مِة أَنْ يصوما تطَوعا إلَّا ِبِإذِْن الْمولَى كَيف ما كَانَ وكَذَا الْمدبر والْمدبرةُ وأُم الْولَِد فَِإنْ صام أَحد ِمن ولَيس ِللْعبِد والْأَ
ةَ والْأَمو دبالْع فِْطرلَى أَنْ يوِللْمأَةَ ورالْم فِْطرِج أَنْ يولَاِء فَِللزؤإذَا ه دبقِْضي الْعيو اتم أَو جوا الزأَةُ إذَا أَِذنَ لَهرقِْضي الْمت

ومصا أَنْ تلَهو ذَِلك ِة ِمنجوالز عنم لَه كُني ا لَمِرمحم ا أَواِئمص ا أَوِريضم جوا إذَا كَانَ الزأَمو قتأَع لَى أَووالْم أَِذنَ لَه 

وِإنْ نهاها ِلأَنه إنما يمنعها ِلاسِتيفَاِء حقِِّه ِمن الْوطِْء ولَا حق لَه ِفي هِذِه الْأَحواِل ولَيس كَذَِلك الْعبد والْأَمةُ فَِإنَّ ِللْمولَى 
 ا ِملْكُهمهاِفعناٍل ِلأَنَّ ملَى كُلِّ حا عمهعنم.   

  

 ا قَوِمِهموةَ يِقيكَا بسانَ أَمضمِر رهِفي ش الْكَاِفر لَمأَس أَو ِبيلَغَ الصِإذَا بو لُه   

 بحتساٍع مجش نقَالَ اب بحتسم أَو اِجبو اكسلْ الِْإمهو.  

 لَوو اِجبو هأَن ِحيحالص فَّارالص امقَالَ الِْإماِجٍب ِفيِه وو رغَي موا ِلأَنَّ الصِهملَياَء عا ِفيِه لَا قَضأَفْطَر  

  هدعا بامصو لُهقَو   

  ِلتحقُِّق السبِب والْأَهِليِة 

   قَولُه ولَم يقِْضيا ما مضى ِمنه ولَا يومهما  

ا بِقيةَ يوِمِهما إنْ كَانَ بعد الزواِل أَو قَبلَه بعد الْأَكِْل فَالِْإمساك لَا غَير وِإنْ كَانَ قَبلَ الزواِل ِلعدِم الِْخطَاِب ثُم قَولُه أَمسكَ
ى لَموالْكَاِفِر إذَا نِحيِح ولَى الصا ععطَوكَانَ ت عطَوى التوإذَا ن ِبيالْأَكِْل فَِفي الصِل وأَه ِمن ِبيا ِلأَنَّ الصعطَوت كُني 

   .الِْعباداِت 

  

   قَولُه ومن أُغِْمي علَيِه ِفي شهِر رمضانَ  

  يعِني ِبالنهاِر 

   لَم يقِْض الْيوم الَِّذي حدثَ ِفيِه الِْإغْماُء  

  .مقْرونُ ِبالنيِة إذْ الظَّاِهر وجودها ِمنه ِلوجوِد الصوِم ِفيِه وهو الِْإمساك الْ
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  هدعا بى مقَضو لُهقَو   

م عون هلَِة ِلأَناللَّي ِتلْك موإلَّا ي كُلَّه اهإلَى آِخِرِه قَض هلٍَة ِمنِل لَيأَو ِه ِمنلَيع ِإنْ أُغِْميِة ِفيِه وياِم النِعدِر ِلانهِفي ش نج نمٍض ور
   .رمضانَ كُلِِّه لَم يقِْضِه 

  

  هى ِمنضا مى مانَ قَضضمِر رهِض شعونُ ِفي بنجالْم ِإذَا أَفَاقو لُهقَو   

   .ِلأَنَّ السبب قَد وِجد وهو الشهر والْأَهِليةُ فَلَِزمه الْقَضاُء 

  

 لُهقَو تقَضو تأَةُ أَفْطَررالْم تاضِإذَا حو    

 هبشِه التلَيع ِجبلَا يا ورهِقيلَ جا وا ِقيلَ ِسررهج ا أَوأْكُلُ ِسرلْ تهو تِفسكَذَا إذَا نو.  

  

 هِض النعِفي ب اِئضالْح ترطَه أَو اِفرسالْم ِإذَا قَِدمو لُها قَوِمِهموةَ يِقيكَا بساِر أَم   

هذَا إذَا قَِدم الْمساِفر بعد الزواِل أَو قَبلَه بعد الْأَكِْل أَما إذَا كَانَ قَبلَ الزواِل والْأَكِْل فَعلَيِه الصوم فَِإنْ أَفْطَر بعد ما نوى لَا 
ةُ ِللشالْكَفَّار هملْزوِد يجا ِلوعطَولَا تا وضا لَا فَرموص كُني لَم تونالْأَكِْل واِل وولَ الزقَب ترإذَا طَه اِئضا الْحأَمِة وهب

الص واِب هلَى الِْإجيع كَا أَيسأَم لُهقَوأُ وزجتلَا ي موالصاِر وهِل الناِفي ِفي أَونالْم ظَّمعم قْتو هقِْت ِلأَنالْو قاًء ِلحقَض ِحيح
   .وِإنما لَم تتشبه الْحاِئض ِفي حاِل الْحيِض ِلتحقُِّق الْماِنِع ِمن التشبِه 

  

  وهو أَفْطَر أَو طْلُعي لَم رأَنَّ الْفَج ظُني وهو رحست نمو لُهقَو طَلَع قَد رأَنَّ الْفَج نيبت ثُم تبغَر قَد سمى أَنَّ الشري
   أَو أَنَّ الشمس لَم تغرب قَضى ذَِلك الْيوم ولَا كَفَّارةَ علَيِه 

غَاِلبا قَِريبا ِمن الْيِقِني حتى لَو كَانَ شاكا أَو أَكْثَر رأِْيِه أَنها لَم فَقَولُه يرى ِبضم الْياِء ِمن الرأِْي لَا ِمن الرؤيِة أَي يظُن ظَنا 
نَّ الشمس تغرب الشمس تِجب الْكَفَّارةُ ثُم إذَا تسحر وهو يظُن أَنَّ الْفَجر لَم يطْلُع فَِإذَا هو قَد طَلَع أَو أَفْطَر وهو يرى أَ

 ها أَنهدكَاٍم أَحةَ أَحسمأَلَةُ خسِذِه الْمه تنمضت قِْت فَقَدالْو قاًء ِلحِمِه قَضوةَ يِقيب كسأَم برغت ا لَمهأَن نيبت ثُم تبغَر قَد
أَنه فَوت الْأَداَء والثَّاِلثُ أَنه لَا كَفَّارةَ والراِبع أَنه يمِسك بِقيةَ يوِمِه والْخاِمس أَنه لَا يفْسد صومه والثَّاِني أَنَّ علَيِه الْقَضاَء ِل

و يظُن ظَنا غَاِلبا أَنَّ الشمس قَد غَربت وهذَا إذَا أَفْطَر وه} ولَيس علَيكُم جناح ِفيما أَخطَأْتم ِبِه { إثْم علَيِه ِلقَوِلِه تعالَى 
أَما إذَا كَانَ شاكا ِفي الْغروِب فَأَفْطَر فَعلَيِه الْكَفَّارةُ ِلأَنَّ الْأَصلَ بقَاُء النهاِر ِبِخلَاِف ما إذَا شك ِفي طُلُوِع الْفَجِر فَأَكَلَ 

ارةُ ِلأَنَّ الْأَصلَ بقَاُء اللَّيِل والْيِقني لَا يزولُ ِبالشك فَلَم يكُن قَاِصدا ِللِْفطِْر ِبِخلَاِف ما إذَا كَانَ شاكا ِفي حيثُ لَا تلْزمه الْكَفَّ
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كَانَ متيقِّنا ِللنهاِر شاكا ِفي اللَّيِل ، والْيِقني لَا يزولُ الْغروِب فَأَفْطَر فَِإنَّ إفْطَاره علَى سِبيِل التعدي ِلأَنَّ الْأَصلَ بقَاُء النهاِر فَ
  .ِبالشك فَافْترقَا 

علَم أَنَّ السحور وقَالَ أَبو الْحسِن الْكَرِخي لَا تِجب الْكَفَّارةُ ِلأَنه قَصد ِبذَِلك إقَامةَ السنِة ِلأَنَّ تعِجيلَ الِْإفْطَاِر سنةٌ وا
 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو بحتسكَةً{ مروِر بحوا فَِإنَّ ِفي السرحست   

 ِفي أَكِْل السحور اسم ِلما يؤكَلُ ِفي وقِْت السحِر وهو السدس الْأَِخري ِمن اللَّيِل وِفي الْحِديِث إضمار تقِْديره فَِإنَّ} 
السحوِر بركَةً والْمراد ِبالْبركَِة ِزيادةُ الْقُوِة ِفي أَداِء الصوِم ويجوز أَنْ يكُونَ الْمراد ِبِه نيلُ الثَّواِب ِلاسِتناِنِه ِبأَكِْل السحوِر 

ِبأَه وصصخم وا هِلِه ِبممعو ِلنيسرِن الْمنِبس لَامالسلَاةُ وِه الصلَيلَاِم قَالَ عِل { ِل الِْإساِم أَهِصيا واِمنِصي نيا بم قفَر
   .} الِْكتاِب أَكْلُ السحوِر 

  

  فِْطري لَم هدحأَى ِهلَالَ الِْفطِْر ور نمو لُهقَو   

لَا كَفَّاراُء وِه الْقَضلَيفَع ا فَِإنْ أَفْطَرِسر فِْطري مهضعقَالَ بِه ولَيةَ ع.   

  

   قَولُه وِإنْ كَانَ ِبالسماِء ِعلَّةٌ لَم يقْبلْ ِفي ِهلَاِل الِْفطِْر إلَّا شهادةُ رجلَيِن أَو رجٍل وامرأَتيِن  

بفَأَش الِْفطْر وهاِد والِْعب فْعِبِه ن لَّقعت هوِم ِلأَنِبلُح عسوالت وهاِد والِْعب فْعِبِه ن لَّقعت هى كَالِْفطِْر ِلأَنحالْأَضو قُوِقِهمح اِئرس ه
اطُ ِفيهتحٍة فَيادِعب ِمن وجرخ هِفي الْقَذِْف ِلأَن وِديندحم رولًا غَيدوا عكُونأَنْ ي دلَا بو اِحيطُ لَفْظُ الْأَضرتشلْ يها و

 يِنيِر الدبِزلَِة الْخنا ِبمهطُ ِلأَنرتشلَا ي مهضعقَالَ بقُوِق ولَى الْحِة عادهِزلَِة الشنا ِبمهطُ ِلأَنرتشى ياوِة قَالَ ِفي الْفَتادهالش.  

  

   ةٌ لَم يقْبلْ قَولُه وِإنْ لَم يكُن ِبالسماِء ِعلَّ 

  ِفي ِهلَاِل الِْفطِْر 

  ِرِهمبِبخ الِْعلْم قَعٍع كَِثٍري يمةُ جادهإلَّا ش   

لَمالَى أَععت اَللَّهانَ وضمِفي ِهلَاِل ر ا ذَِلكنيب قَدو   

  

   باب اِلاعِتكَاِف  

ه والشرطُ مقَدم طَبعا فَكَذَِلك وضعا كَما قُدمت الطَّهارةُ علَى الصلَاِة ومحاِسن أَخره عن الصوِم ِلأَنَّ الصوم شرطُ
غش نفِْس عالن ِعيدبتلْفَى وِة اللَِّه ِلطَلَِب الزإلَى طَاع هتِكِف كُلِّيتعالْم ِليمسةٌ فَِإنَّ ِفيِه تِتكَاِف ظَاِهرةٌ اِلاعاِنعم ا الَِّتي ِهيينِل الد
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 اِئمالصقِِّه وِم ِفي حواطُ الصِترا اشضاِسِنِه أَيحم ِمنِجِد وسلَِع ِفي الْمالس ارضإح ذَا كُِرهِلهى وبالْقُر ِمن دبالْع هِجبوتسا يمع
 ِفي بيِت اللَِّه واِلاعِتكَاف ِفي اللُّغِة مشتق ِمن الْعكُوِف وهو الْملَازمةُ والْحبس والْمنع وِمنه ضيف اللَِّه فَالْأَلْيق ِبِه أَنْ يكُونَ

رم موِضع نحِرِه وِفي الشرع هو أَي ممنوعا عن أَنْ يبلُغَ مِحلَّه وهو الْح} والْهدي معكُوفًا أَنْ يبلُغَ مِحلَّه { قَوله تعالَى 
 اللَّه هِحمِتكَاِف قَالَ رِة اِلاعِني عِجِد مسِفي الْم ارالْقَرثُ واللَّب  

  بحتسم ِتكَافاِلاع   

نس وانَ فَهضمر اِخِر ِمنِر الْأَوشا ِفي الْعاِن أَمماِئِر الْأَزِني ِفي سعةٌ ِلأَنَّ يكَّدؤِر { ةٌ مشِه ِفي الْعلَيع اظَبو لَامِه السلَيع ِبيالن
 علَيِه والْمواظَبةُ دِليلُ السنِة قَالَ الزهِري يا عجبا ِللناِس تركُوا اِلاعِتكَاف وما تركَه النِبي صلَّى اللَّه} الْأَواِخِر ِمن رمضانَ 

وسلَّم منذُ دخلَ الْمِدينةَ إلَى أَنْ توفَّاه اللَّه وهو أَشرف الْأَعماِل ِلأَنه جمع بين ِعبادتيِن الصوم والْجلُوس ِفي الْمسِجِد وفِيِه 
التا واِرِئهفِْس إلَى بالن ِليمستفِْريغُ الْقَلِْب وِصٍني تٍن حِبِحص نصح.  

  

   قَولُه وهو اللَّبثُ ِفي الْمسِجِد  

  .يعِني مسِجد الْجماعِة واللَّبثُ ِبفَتِح اللَّاِم الْمكْثُ 

  

   قَولُه مع الصوِم وِنيِة اِلاعِتكَاِف  

 الصوم فَشرطُه والنيةُ شرطٌ ِفي ساِئِر الِْعباداِت والصوم شرطٌ ِلِصحِة الْواِجِب ِمنه أَما اللَّبثُ فَركْنه ِلأَنَّ وجوده ِبِه وأَما
   ِروايةً واِحدةً

 لَامِه السلَيِلِه عِنيفَةَ ِلقَوأَِبي ح نع نسى الْحوا رِع ِفيمطَوِة التِلِصحإلَّ{ و ِتكَافٍم لَا اعوكُونُ } ا ِبصِة لَا يايوِذِه الرلَى هفَع
 هى أَنرلَِة أَلَا تاهسلَى الْمفِْل عى الننبٍم ِلأَنَّ موِر صغَي كُونُ ِمنةً فَياعس ٍد أَقَلُّهمحلُ مقَو وهِل وِة الْأَصايِفي ِروٍم ووي أَقَلَّ ِمن

ِة النفِْل مع الْقُدرِة علَى الِْقياِم وراِكبا مع الْقُدرِة علَى النزوِل ولَو شرع ِفيِه ثُم قَطَعه لَا يلْزمه الْقَضاُء ِفي ِروايِة يقْعد ِفي صلَا
قَدم هِلأَن هملْزِن يسِة الْحايِفي ِروٍر وقَدم رغَي هِل ِلأَنلَّى الْأَصصٍة ياعمِجِد جسإلَّا ِفي م ِتكَافاِلاع ِصحلَا يِم ووِم كَالصوِبالْي ر

 الْوحِي ِفيِه الصلَوات الْخمس كُلُّها ِبِإماٍم ومؤذٍِّن معلُوٍم وأَفْضلُ اِلاعِتكَاِف ِفي الْمسِجِد الْحراِم ِلأَنه مأْمن الْخلِْق ومهِبطُ
ومنِزلُ الرحمِة ثُم ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلأَنه أَفْضلُ الْمساِجِد بعد الْمسِجِد الْحراِم ثُم ِفي مسِجِد 

كُلُّ مسِجٍد كَثُرت جماعته فَهو أَفْضلُ واِلاعِتكَاف ضرباِن واِجب بيِت الْمقِْدِس ثُم ِفي الْمساِجِد الَِّتي كَثُر جماعتها فَ
دِر ونفْلٌ فَالنفَلُ يجوز ِبغيِر صوٍم وهو أَنْ يدخلَ الْمسِجد ِبِنيِة اِلاعِتكَاِف ِمن غَيِر أَنْ يوِجبه علَى نفِْسِه فَيكُونُ معتِكفًا ِبقَ

   .ما أَقَام فَِإذَا خرج انتهى اعِتكَافُه والْواِجب ِمنه لَا يِصح إلَّا مع الصوِم 
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   قَولُه ويحرم علَى الْمعتِكِف الْوطُْء  

  .} ولَا تباِشروهن وأَنتم عاِكفُونَ ِفي الْمساِجِد { ِلقَوِلِه تعالَى 

  . ِقيلَ كَيف يستِقيم ِذكْر الْوطِْء ِفي الْمساِجِد وهو حرام ِفي الْمسِجِد ِلغيِر الْمعتِكِف أَيضا فَِإنْ

اجح ِمن هأَن مهوتا يمباِن فَرسِة الِْإناجِجِد إلَّا ِلحسالْم ِمن جرخلَا يا قَالَ ولَم هلَى ِقيلَ ِلأَنع مرحيذَا قَالَ واِن فَِلهسِة الِْإن
  .الْمعتِكِف الْوطُْء 

  

   قَولُه واللَّمس والْقُبلَةُ  

  .ِلأَنهما ِمن دواِعي الِْجماِع فَحرما علَيِه إذْ الْوطُْء محظُور اِلاعِتكَاِف كَما ِفي حالَِة الِْإحراِم 

م حرمت الْقُبلَةُ علَى الْمعتِكِف دونَ الصاِئِم ِقيلَ ِلأَنَّ الِْجماع ِفي اِلاعِتكَاِف منصوص علَى تحِرِميِه ِفي الْقُرآِن فَِإنْ ِقيلَ لَ
ِبِخلَاِف الصوِم فَِإنه إنما ثَبت } مساِجِد ولَا تباِشروهن وأَنتم عاِكفُونَ ِفي الْ{ صِرحيا فَحرمت دواِعيِه قَالَ اللَّه تعالَى 
لَما خص اللَّيلَ ِبالِْحلِّ دلَّ علَى أَنه } أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ إلَى ِنساِئكُم { تحِرمي الِْجماِع ِفيِه دلَالَةً ِبقَوِلِه تعالَى 

الَ ِفي النهايِة التقِْبيلُ واللَّمس لَا يحرم ِبالصوِم ويحرم ِباِلاعِتكَاِف ِلأَنَّ الِْجماع لَيس ِبحراٍم ِفي باِب الصوِم حرام ِبالنهاِر قَ
ِبالن تتطِْء إذَا ثَبةَ الْومرذَا كُلِِّه أَنَّ حه ِمن حضأَولًا ولَي احبم هِلأَن قطِْء ِفي حِة الْومراِعي كَحوةُ إلَى الدمرالْح تدعِي ته

وِبقَوِلِه } فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق { الْمحِرِم والْمعتِكِف ومشتِري الْجاِريِة فَِإنَّ الْحرمةَ ثَبتت ِفي هِذِه الْمواِضِع ِبقَوِلِه تعالَى 
أَلَا لَا توطَأُ حاِملٌ حتى تضع ولَا حاِئلٌ حتى { وِبقَوِلِه علَيِه السلَام }  ولَا تباِشروهن وأَنتم عاِكفُونَ ِفي الْمساِجِد {تعالَى 

   مةُ إلَى الدواِعي كَما ِفي حالَِة الْحيِض وحالَِةوِإذَا ثَبتت حرمةُ الْوطِْء ِبالْأَمِر لَا تتعدى الْحر} تستبرأَ ِبحيضٍة 

ثُم أَِتموا الصيام إلَى { وِبقَوِلِه تعالَى } فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِض { الصوِم فَِإنَّ الْحرمةَ ثَبتت ِفيِهما ِبالْأَمِر ِبقَوِلِه تعالَى 
د ِذكِْر الْمفَطِّراِت الثَّلَاِث فَِإنْ قَبلَ الْمعتِكف أَو لَمس ولَم ينِزلْ لَم يفْسد اعِتكَافُه وِإنْ أَنزلَ فَسد وِإنْ نظَر إلَى بع} اللَّيِل 

   .أَشبه اِلاحِتلَام امرأٍَة فَأَنزلَ لَم يفْسد اعِتكَافُه ِلأَنه إنزالٌ ِمن غَيِر مباشرٍة فَ

  

   قَولُه ولَا يخرج ِمن الْمسِجِد إلَّا ِلحاجِة الِْإنساِن  

 مكَثَ فَسد وِهي الْغاِئِط والْبوِل ِلأَنه معلُوم وقُوعها فَلَا بد ِمن الْخروِج ِلأَجِلها ولَا يمكُثُ بعد فَراِغِه ِمن الطَّهوِر فَِإنْ
اعِتكَافُه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يفْسد حتى يكُونَ الْمكْثُ أَكْثَر ِمن ِنصِف يوٍم وِفي ِنصِف يوٍم ِروايتاِن وكَذَا إذَا 

ي حِنيفَةَ ِلوجوِد الْمناِفي وِعندهما لَا يفْسد حتى يكُونَ أَكْثَر ِمن خرج ِمن الْمسِجِد ساعةً ِلغيِر عذٍْر فَسد اعِتكَافُه ِعند أَِب
الْخِجِد وسِفي الْم قَامالْم وِتكَاِف هاِلاع كْنقُولُ رِنيفَةَ يا حِة إلَّا أَنَّ أَبوررِللض فْووِج عرالْخ ِمن ِسريٍم ِلأَنَّ الْيوِف يِنص وجر

  ِضده فَيكُونُ مفَوتا ركْن الِْعبادِة فَالْكَِثري ِفيِه والْقَِليلُ سواٌء كَالْأَكِْل ِفي الصوِم والْحدِث ِفي الطَّهارِة 
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   قَولُه أَو الْجمعةُ  

  .ِلأَنها ِمن أَهم حواِئِجِه وِهي معلُوم وقُوعها 

شاِفِعي رِحمه اللَّه الْخروج إلَيها مفِْسد ِلأَنه يمِكنه اِلاعِتكَاف ِفي الْمسِجِد الْجاِمِع قُلْنا اِلاعِتكَاف ِفي كُلِّ مسِجٍد وقَالَ ال
 وعرشم.  

و قالرفَِر والس ٍة ِمنذَاٍر كَِثريقُطُ ِبأَعسةُ تعمقُطَ فَِإنْ ِقيلَ الْجسأَنْ ت وزجا لَا يذِْر قُلْنذَا الْعقُطَ ِبهسأَنْ ت ازفَج ِر ذَِلكغَي
ِب اللَِّه الْجمعةُ ِلِصيانِة اِلاعِتكَاِف ِلأَنه دونها وجوبا ِلأَنه وجب ِبالنذِْر والْجمعةُ وجبت ِبِإجياِب اللَِّه تعالَى وما وجب ِبِإجيا

 اٍت أَوكَعر عبِفيِه أَر لِّيصأَنْ ي هِكنمقٍْت يا ِفي كُلِّ وهإلَي جرخةُ يعمالْج أَو لُهقَوذِْرِه واِبِه ِبنِبِإجي ِقطَهسِد أَنْ يبِللْع سالَى لَيعت
يةُ الْمسِجِد ويمكُثُ بعدها ِمقْدار ما يصلِّي أَربعا فَِإنْ مكَثَ يوما ولَيلَةً أَو أَتم ِست ركَعاٍت فَالْأَربع سنةٌ والركْعتاِن تِح

هِتكَاِف إلَّا أَناِلاع ِضعوم هِلأَن دفْسا لَا يمِإنو هكْريو دفْسِفيِه لَا ي ِتكَافَهاع   

الْت هِلأَن هكْري جرخلَا يا وضِن أَييلَاِة الِْعيدِلص جرخيٍة ووررِر ضغَي ِن ِمنيِجدسِفي م هِتماِحٍد فَلَا يِجٍد وسِفي م اَءهأَد مز
خروج ِبِمقْداِر الدفِْن وعلَى هذَا إذَا دِعي ِلأَداِء ِلِعيادِة الْمِريِض ولَا ِلصلَاِة الِْجنازِة إذَا كَانَ معها غَيره فَِإنْ لَم يكُن جاز الْ

 هرغَي هعِإنْ كَانَ مِة وادهاِء الشاِر أَدِبِمقْد وجرالْخ لَه ازج هرِتِه غَيادهِبش كْمالْح قْطَعي نِعي مدالْم عم كُني ٍة إنْ لَمادهش
نْ خرج فَسد اعِتكَافُه ولَو كَانَ الْمؤذِّنُ هو الْمعتِكف فَصِعد الْمنارةَ ِللْأَذَاِن لَا يفْسد اعِتكَافُه ولَو كَانَ بابها لَا يخرج فَِإ

 ِتِه أَواعس ِمن رِجٍد آخسإلَى م جرفَخ ِجدسالْم مدهِإنْ انِجِد وسالْم اِرجخ لَم را آخِجدسلَ مخا فَدهلْطَانُ كُرالس هجرأَخ
يفْسد اعِتكَافُه ِلأَنه مضطَر ِفي الْخروِج فَصار عفْوا وذَِلك ِلأَنَّ الْمسِجد بعد اِلانِهداِم خرج عن أَنْ يكُونَ معتِكفًا إذْ 

ي ِفيِه الْجماعةُ الصلَواِت الْخمس ولَا يتأَتى ذَِلك ِفي الْمهدوِم فَكَانَ عذْرا ِفي التحوِل إلَى مسِجٍد الْمعتكَف مسِجد تصلِّ
تيب ِإنْ كَانَ لَهِة ِفيِه واجاُء الْحقَض هملْزي لَم ِديٍق لَهص تيِجِد بسِب الْمكَانَ ِبقُر لَوو رلَا آخ مهضعقَالَ ب ِعيدبو اِن قَِريب

 هِكنمي هكَِفِه ِلأَنتعِفي م امنيو ِكفتعأْكُلُ الْميو وزجي مهضعقَالَ بو ِتكَافُهطَلَ اعى بضِعيِد فَِإنْ مإلَى الْب ِضيمأَنْ ي وزجي
   ى الْخروِجذَِلك ِفي الْمسِجِد فَلَا ضرورةَ إلَ

  

   قَولُه ولَا بأْس أَنْ يِبيع ويبتاع ِفي الْمسِجِد ِمن غَيِر أَنْ يحِضر السلْعةَ  

إلَّا أَنه يكْره إحضار السلْعِة يعِني ما لَا بد ِمنه كَالطَّعاِم والِْكسوِة ِلأَنه قَد يحتاج إلَى ذَِلك ِبأَنْ لَا يِجد من يقُوم ِبحاجِتِه 
ِلأَنَّ الْمسِجد منزه عن حقُوِق الِْعباِد وأَما الْبيع والشراُء ِللتجارِة فَمكْروه لَلْمعتِكِف وغَيِرِه إلَّا أَنَّ الْمعتِكف أَشد ِفي 

أَش هكْري كَذَِلكِة واهِإنْ الْكَرٍة ورِبأُج لُهمعِليِم إنْ كَانَ يعالتِة واجسالناطَِة والِْخياِئِد وِبيِل الْقَعحاِجِد كَتسا ِفي الْمينالُ الدغ
ِللْم وزجيِجِد وسِبالْم رضي إذَا لَم هكْرفِْسِه لَا يِلن لُهمعي ٍة أَورِر أُجيكَانَ ِبغ اِجعريو جوزتِكِف أَنْ يتع.  
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   قَولُه ولَا يتكَلَّم إلَّا ِبخيٍر  

 دِكِف أَشتعِفي الْم هإلَّا أَن هرغَيو ِكفتعلُ الْماونتذَا يه.  

  

  تمالص لَه هكْريو لُهقَو   

انت تفْعلُه الْأُمم الْمتقَدمةُ فَِإنه لَيس ِبقُربٍة ِفي شِريعِتنا أَما الصمت عن معاِصي اللِّساِن يعِني صمتا يعتِقده ِعبادةً كَما كَ
   .فَِمن أَعظَِم الِْعباداِت 

  

    اعِتكَافُه قَولُه فَِإنْ جامع الْمعتِكف لَيلًا أَو نهارا عاِمدا أَو ناِسيا بطَلَ 

 وهةٌ وذَكِّرِتكَاِف مالَةَ اِلاعأَنَّ ح قالْفَرا واِسيإذَا كَانَ ن هموص دفْسلَا ي لَِكنِتكَاِف ولٌّ ِلِلاعحلَ مِزلْ ِلأَنَّ اللَّيني لَم لَ أَوزأَن
ِقياسا علَى الِْإحراِم فَِإنَّ هيئَةَ الْمحِرِمني مذَكِّرةٌ ولَو جامع ِفيما دونَ الْفَرِج فَأَنزلَ كَونه ِفي الْمسِجِد فَلَا يعذَر ِبالنسياِن ِفيِه 

لَم ينِزلْ لَم يفْسد وِإنْ كَانَ أَو قَبلَ أَو لَمس فَأَنزلَ بطَلَ اعِتكَافُه ِلأَنه ِفي معنى الِْجماِع حتى أَنه يفْسد ِبِه الصوم فَِإنْ 
 موِبِه الص دفْسذَا لَا يِلهاِع وى الِْجمنعِفي م سلَي ها ِلأَنِرمحم.   

  

   قَولُه ومن أَوجب علَى نفِْسِه اعِتكَاف أَياٍم لَِزمه اعِتكَافُها ِبلَياِلِيها  

الْأَي ا ِلأَنَّ ِذكْررهش ا أَوموي ثَلَاِثني ِكفتأَنْ أَع لَيقُولَ ِللَِّه عِبأَنْ ي ذَِلكاِلي واللَّي ا ِمناِئها ِبِإزلُ ماونتِع يمِبيِل الْجلَى ساِم ع
يلَةَ لَا تدخلُ فَِإنه إذَا نذَر اعِتكَاف يوٍم يدخلُ الْمسِجد قَبلَ طُلُوِع وقَيد ِبقَوِلِه أَياٍم ِليحتِرز ِمما إذَا نذَر اعِتكَاف يوٍم فَِإنَّ اللَّ

 غُروِب الْفَجِر فَيعتِكف يومه ويصومه ويخرج بعد الْغروِب وِإنْ أَوجب اعِتكَاف يوميِن يلْزماِنِه ِبلَيلَتيِهما ويدخلُ قَبلَ
  .الشمِس فَِإنْ غَربت ِمن الْيوِم الثَّاِني فَقَد وفَّى ِبنذِْرِه 

 هجواِل وصةُ اِلاتوررطَِة ضسوتلَِة الْموِل اللَّيخِفي دِع ومالْج رى غَيثَنلَةَ الْأُولَى ِلأَنَّ الْملُ اللَّيخدلَا ي فوسو يقَالَ أَبالظَّاِهِر و
 لَامِه السلَيع لُهِع قَومالْج كْمى حثَنلَى أَنَّ ِللْمِليلُ عالدِة وادِر الِْعباطًا ِلأَمِتيِبِه اح قلْحِع فَيمى الْجنعى مثَناِن { أَنَّ ِفي الْماِلاثْن

ه ِنيةٌ أَما إذَا نوى اعِتكَاف يوميِن دونَ لَيلَتيِهما صحت ِنيته ويلْزمه اعِتكَاف وهذَا إذَا لَم تكُن لَ} فَما فَوقَهما جماعةٌ 
 الْفَجِر ويخرج بعد يوميِن ِبغيِر لَيلٍَة وهو ِبالِْخياِر إنْ شاَء تابع وِإنْ شاَء فَرق ويدخلُ الْمسِجد ِفي كُلِّ يوٍم قَبلَ طُلُوِع

الْغروِب ولَو أَوجب اعِتكَاف لَيلٍَة لَا يلْزمه شيٌء ِلأَنَّ اِلاعِتكَاف الْواِجب لَا يِصح إلَّا ِبالصوِم وِإنْ أَوجب اعِتكَاف لَيلَتيِن 
ا ومِتكَافُهاع هةٌ لَِزمِني لَه كُني لَمو ِجدسلَ الْمخد يدؤأَنْ ي ادفَِإذَا أَر أَكْثَر اٍل أَوثَلَاثَ لَي ِتكَافاع بجكَذَا إذَا أَوا ومهموي

  .ةَ لَفِْظِه قَبلَ الْغروِب فَِإنْ قَالَ نويت اللَّيلَ دونَ النهاِر صحت ِنيته ولَا يلْزمه شيٌء ِلأَنه نوى حِقيقَ

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                264

   قَولُه وكَانت متتاِبعةً وِإنْ لَم يشتِرطْ 

   التتابع ِفيها 

لَّياِلي غَير قَاِبلٍَة ِلأَنَّ مبنى اِلاعِتكَاِف علَى التتابِع ِلأَنَّ الْأَوقَات كُلَّها قَاِبلَةٌ لَه ِبِخلَاِف الصوِم فَِإنَّ مبناه علَى التفِْريِق ِلأَنَّ ال
ِللصوِم فَيِجب علَى التفِْريِق حتى ينص علَى التتابِع وِإنْ نوى الْأَيام خاصةً ِفي اِلاعِتكَاِف صحت ِنيته ِلأَنه نوى حِقيقَةَ لَفِْظِه 

ِه لَِزمه اعِتكَاف شهٍر ِبصوٍم متتاِبٍع سواٌء ذَكَر التتابع ِفي إجياِبِه أَو لَا وتعِيني ذَِلك الشهِر وِإذَا أَوجب اعِتكَاف شهٍر ِبغيِر عيِن
 ويخرج بعد اسِتكْماِلها بعد الْغروِب إلَيِه فَِإذَا أَراد أَنْ يؤدي نذْره دخلَ قَبلَ الْغروِب فَيعتِكف ثَلَاِثني يوما وثَلَاِثني لَيلَةً

ِبِخلَاِف ما إذَا أَوجب صوم شهٍر ِبغيِر عيِنِه ولَم يذْكُر التتابع ولَا نواه فَِإنه إنْ شاَء تابع وِإنْ شاَء فَرق ولَو نوى ِعند النذِْر 
لَّياِلِي لَم يصدق ِفيِه ويلْزمه شهر ِباللَّياِلِي والْأَياِم ِلأَنَّ الشهر يقَع علَى ثَلَاِثني يوما وعلَى ثَلَاِثني لَيلَةً إلَّا إذَا قَالَ الْأَيام دونَ ال

فَِحينِئٍذ يلْزمه الْأَيام خاصةً إنْ شاَء تابع وِإنْ شاَء فَرق ِلأَنه ذَكَر لَفْظَ ِعند النذِْر ِللَِّه علَي اعِتكَاف شهٍر ِبالنهاِر دونَ اللَّيِل 
يفَرق إنْ شاَء ولَم النهاِر دونَ اللَّيِل وِإنْ قَالَ ِللَِّه علَي اعِتكَاف ثَلَاِثني يوما وقَالَ نويت النهار دونَ اللَّيِل صدق ولَه أَنْ 

 ِكفتأَنْ أَع لَيِإنْ قَالَ ِللَِّه عو ارهالنلُ واللَّي هلَِزمو قدصي اِر لَمهونَ النلَ دت اللَّييوِإنْ قَالَ نِط ورإلَّا ِبالش عابتالت هملْزي
   . خاصةً صدق ولَم يلْزمه شيٌء واَللَّه أَعلَم ثَلَاِثني لَيلَةً وقَالَ نويت اللَّيلَ

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                265

  

   الحج  كتاب 

الْحج ِفي اللُّغِة ِعبارةٌ عن الْقَصِد وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن قَصِد الْبيِت علَى وجِه التعِظيِم ِلأَداِء ركٍْن ِمن الديِن عِظيٍم 
ت ثَلَاثٌ بدِني محض كَالصلَاِة والصوِم وماِلي محض كَالزكَاِة ومركَّب ِمنهما وهو الْحج فَلَما فَرغَ ِمن الْبدِني والِْعبادا

 اللَّه هِحمكَِّب قَالَ ررِفي الْم عرش اِليالْمو  

  اِجبو جالْح   

  .م وِإنما ذَكَره ِبلَفِْظ الْوجوِب ِلأَنَّ الْواِجب أَعم ِلأَنَّ كُلَّ فَرٍض واِجب ولَيس كُلُّ واِجٍب فَرضا أَي فَرض محكَ

بلَا ش ِليٍل قَطِْعيِبد تا ثَبةُ ماِفلَةٌ فَالْفَِريضنةٌ ونسو اِجبوةٌ وةٌ فَِريضعبأَر اتوعرشالْماِتِر ووتِر الْمبالْخاِب وةَ ِفيِه كَالِْكته
 اِفلَةُ ِهيالنا واِئهيا ِبِإحنرأَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيطَِريقَةُ الن ةُ ِهينالساِحِد وِر الْوبةٌ كَخهبِليٍل ِفيِه شِبد تا ثَبم اِجبالْوو

ِلت تِرعا شالَى معت قَالَ اللَّه كَمحم ضفَر جفَالْح لَا ِعقَابو أْثَما ماِركَهت قلْحلَا ياِب وِصيِل الثَّوح } اِس ِحجلَى النِللَِّه عو
 الْفَوِر ِلأَنه يختص ِبوقٍْت خاص والْموت ِفي الْآيةَ وهلْ وجوبه علَى الْفَوِر أَم علَى التراِخي فَِعند أَِبي يوسف علَى} الْبيِت 

سنٍة واِحدٍة غَير ناِدٍر وِعند محمٍد علَى التراِخي ِلأَنه وِظيفَةُ الْعمِر والِْخلَاف ِفيما إذَا كَانَ غَاِلب ظَنِه السلَامةَ أَما إذَا كَانَ 
الْموت إما ِبسبِب الْمرِض أَو الْهرِم فَِإنه يتضيق علَيِه الْوجوب إجماعا فَِعند أَِبي يوسف لَا يباح لَه التأِْخري ِعند غَاِلب ظَنِه 

 لَامِه السلَيع لُهقَو هتجحا وكَانَ آِثم هركَاِن فَِإنْ أَخلَ{ الِْإمم نفَلَا م جحي اِم فَلَمرِت اللَِّه الْحيإلَى ب هلِّغباِحلَةً ترا وادز ك
   سلَّموحجةُ محمٍد أَنَّ اللَّه تعالَى فَرضه سنةَ ِست وحج رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و} علَيِه أَنْ يموت يهوِديا أَو نصراِنيا 

سنةَ عشٍر ولَو كَانَ وجوبه علَى الْفَوِر لَم يؤخره والْجواب ِلأَِبي يوسف أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَد عِلم ِبطَِريِق 
  .ِه الْوحِي أَنه يِعيش إلَى أَنْ يؤديه فَكَانَ آِمنا ِمن فَواِت

  

   قَولُه علَى الْأَحراِر  

وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت { إنما ذَكَره ِبلَفِْظ الْجمِع ِلأَنه لَا يؤدى ِبمنفَِرٍد بلْ يقَام ِبجمٍع عِظيٍم وِإلَيِه الِْإشارةُ ِبقَوِلِه تعالَى 
 {يرطَ الْحرا شمِإنِلِه وأَه ِمن سلَي دبةَ ِلأَنَّ الْع } ِهلَيفَع ِتقأُع ٍج ثُمِحج رشع لَوو جٍد حبا عمأَي لَامالسلَاةُ وِه الصلَيقَالَ ع

حق الْعبِد حتى وجبا علَيِه دونَ الْحج ِقيلَ ِلأَنَّ الْحج فَِإنْ ِقيلَ ما الْفَرق بين الصلَاِة والصوِم وبين الْحج ِفي } حجةُ الِْإسلَاِم 
وِلأَنَّ حق الْمولَى ِفي } عبدا مملُوكًا لَا يقِْدر علَى شيٍء { لَا يتأَتى إلَّا ِبالْماِل غَاِلبا والْعبد لَا يمِلك شيئًا قَالَ اللَّه تعالَى 

لْحج يفُوت ِفي مدٍة طَِويلٍَة فَقُدم حق الْعبِد علَى حق اللَِّه ِلافِْتقَاِر الْعبِد وِغنى اللَِّه ِبِخلَاِف الصلَاِة والصوِم فَِإنهما يتأَدياِن ا
  ِبغيِر الْماِل ولَا ينقَِطع ِخدمةُ الْمولَى ِبِهما 
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 لُهقَو اِلِغنيالْب    

 كَلَِّفنيم رغَي مهِلأَن مهنةٌ عوعضواِت ماداِن ِلأَنَّ الِْعبيبالص نا عازِتراح  

   قَولُه الْعقَلَاِء  

 لَامِه السلَياِنِني قَالَ عجالْم نع زرتحي }ح ِبيالص نثَلَاثٍَة ع نع الْقَلَم ِفعاِئِم رالن نعو ِفيقى يتوِن حنجالْم نعو ِلمتحى يت
  .} حتى يستيِقظَ 

  

   قَولُه الْأَِصحاِء  

أَنَّ الْعجز عن الِْعبادِة أَي أَِصحاِء الْبدِن والْجواِرِح حتى لَا يِجب علَى الْمِريِض والْمقْعِد ومقْطُوِع الْيِد والرجِل والزِمِن ِل
   يؤثِّر ِفي سقُوِطها ما دام الْعجز باِقيا واختلَفُوا ِفي الْأَعمى فَِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا حج علَيِه وِإنْ وجد قَاِئدا ويِجب ِفي ماِلِه

قَاِئد دجِه إذَا ولَيع ِجبا يمهدِعنا وأَمو هرغَي هنع جحأَنْ ي ِزئُهجلَا يِتِه ومِخد فَِرِه ِمنةَ سنؤكِْفيِه مي نماِحلَةً ورا وادزا و
 عنه ويتوجه علَيِه أَنْ يحج ِبنفِْسِه الْعجز ِبالْمرِض إنْ كَانَ مرضا يرجى زوالُه لَِزمه الْحج بعد ارِتفَاِعِه ولَا يجِزئُه حج غَيِرِه

  بعد الْبرِء 

   قَولُه إذَا قَدروا علَى الزاِد والراِحلَِة  

 لَه علَيِه كَالْواِلديِن والْمولُوِدين أَو يعِني ِبطَِريِق الِْملِْك لَا ِبطَِريِق الِْإباحِة والْعاِريِة سواٌء كَانت الِْإباحةُ ِمن ِجهِة من لَا ِمنةَ
ِمن غَيِرِهم وِإنما تشترطُ الراِحلَةُ ِفي حق من بينه وبين مكَّةَ ثَلَاثَةُ أَياٍم فَصاِعدا أَما ِفيما دونها لَا تشترطُ إذَا كَانَ قَاِدرا علَى 

  .ِكن لَا بد أَنْ يكُونَ لَهم ِمن الطَّعاِم ِمقْدار ما يكِْفيِهم وِعيالَهم ِبالْمعروِف إلَى عوِدِهم الْمشِي ولَ

أَفْضلُ ِلأَنَّ الْمشي يِسيُء فَِإنْ ِقيلَ ما الْأَفْضلُ أَنْ يحج ماِشيا أَو راِكبا ِقيلَ روى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الْحج راِكبا 
وِفي } يأْتوك ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر { خلُقَه ورِوي أَنَّ الْحج ماِشيا أَفْضلُ ِلأَنَّ اللَّه تعالَى قَدم الْمشاةَ فَقَالَ تعالَى 

 خطْوٍة حسنةً ِمن حسناِت الْحرِم ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه وما حسنات الْحرِم قَالَ من حج ماِشيا كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ{ الْحِديِث 
اِشيا ورِوي وعن ابِن عباٍس أَنه قَالَ بعدما كُف بصره ما تأَسفْت علَى شيٍء كَتأَسِفي علَى أَنْ أَحج م} الْواِحدةُ ِبسبِعِمائٍَة 

أَنَّ الْحسن بن عِلي رِضي اللَّه عنهما كَانَ يمِشي ِفي حجِه والْجناِئب تقَاد إلَى جنِبِه قَالَ ِفي الِْهدايِة ومن جعلَ علَى نفِْسِه 
  .زيارِة أَنْ يحج ماِشيا فَِإنه لَا يركَب حتى يطُوف طَواف ال

   وِفي الْأَصِل خيره بين الركُوِب والْمشِي فَِفي الْأَوِل إشارةٌ إلَى الْوجوِب ِلأَنه الْتزم الْقُربةَ ِبِصفَِة

  ق دما ِلأَنه أَدخلَ نقْصا ِفيِه الْكَماِل فَلَِزمته ِبِتلْك الصفَِة كَما إذَا نذَر الصوم متتاِبعا فَِإنْ رِكب أَرا
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   قَولُه فَاِضلًا  

  انتصب علَى الْحاِل ِمن الزاِد والراِحلَِة 

  هِمن دا لَا بمكَِنِه وسم نع لُهقَو   

  لَ فَاِضلًا عن أَصِدقَِة النساِء وِقيلَ لَا يشترطُ ذَِلك كَالْخاِدِم والْأَثَاِث وِثياِبِه وفَرِسِه وِسلَاِحِه وقَضاِء ديوِنِه وِقي

   قَولُه وعن نفَقَِة ِعياِلِه إلَى ِحِني عوِدِه  

 يكُونَ فَاِضلًا عن نفَقَِة شهٍر يعِني نفَقَةَ وسٍط لَا نفَقَةَ إسراٍف ولَا تقِْتٍري وكَذَا عن نفَقَِة خدِمِه وعن أَِبي يوسف ينبِغي أَنْ
  بعد رجوِعِه ِلأَنه لَا يقِْدر علَى الْكَسِب ِباعِتباِر الضعِف ِفي السفَِر وِمن مشاِيِخنا من لَا يعتِبر ذَِلك كَذَا ِفي الْوِجيِز 

   قَولُه وكَونُ الطَِّريِق آِمنا  

خ قْتِني وعي ِمن مهضعاِء قَالَ باِئِط الْأَدرش ِمن وِب أَوجاِئِط الْورش ِمن ولْ هِن الطَِّريِق هلَفُوا ِفي أَمتاخلَِدِه وِل بوِج أَهر
يلَ ِمن شراِئِط الْأَداِء حتى أَنه إذَا مات قَبلَ أَنْ شراِئِط الْوجوِب حتى أَنه إذَا مات قَبلَ أَنْ يحج لَا يِجب علَيِه الِْإيصاُء ِبِه وِق

 ِحيحالص وهِة وايهاُء ِبِه قَالَ ِفي النِه الِْإيصلَيع ِجبي جحي.   

  

  جوز ا أَوِبه جحي مرحا مكُونَ لَهأَِة أَنْ يرِفي الْم ربتعيو لُهقَو   

 كَانت عجوزا أَو شابةً وهو كُلُّ من لَا يجوز لَه مناكَحتها علَى التأِْبيِد سواٌء كَانَ ِبالرِحِم أَو ِبالصهوِريِة أَو ِبالرضاِع سواٌء
حِبم سفَلَي وِسيجا الْمأَما ويِذم ا أَودبع ا أَوراٌء كَانَ حوسو دبعاِلِغ وكَالْب اِهقرالْمٍم ورحِبم سونُ لَينجالْمو ِبيالصٍم ور

يةُ الَِّتي الْمرأَِة لَيس ِبمحرٍم لَها ِلأَنَّ تحِرمي ِنكَاِحها علَيِه لَيس علَى التأِْبيِد ِبدِليِل أَنها إذَا أَعتقَته جاز لَه ِنكَاحها والصِب
 نيبا وهنيإذَا كَانَ ب ربتعا يمإن مرحالْمٍم ورحِر ميِبغ فَرالس نلَه وزجِة يبكَاتالْملَِد والْو أُمِة وربدالْمِة والْأَمِة واِلغى كَالْبهتشت

أَما واِعداٍم فَصكَّةَ ثَلَاثَةُ أَيى متح جرخةً فَلَا تدتعكُونَ مٍج إلَّا أَنْ تولَا زٍم ورحِر ميِبغ جِللْح جرخا أَنْ تهلَيا إذَا كَانَ أَقَلَّ فَع
زتا أَنْ تهلَيع ِجبي لَم جولَا زو مرحأَِة مرِللْم كُني ا إذَا لَمأَما وهتِعد قَِضينا تهلَيع ِجبا لَا يا كَمِبه جحي نِبم جو

 قِفي ح رظْهِج لَا يوالز قا ِلأَنَّ حهجوا زأْذَنْ لَهي ِإنْ لَمِض وِة الْفَرجِلح جرخت مرحا مإذَا كَانَ لَه اِحلَِة ثُمالر اباكِْتس
وِع والْمنذُوِر فَلَه منعها ويِجب علَيها نفَقَةُ الْمحرِم هو الصِحيح ِلأَنها لَا تتوصلُ إلَى الْحج إلَّا ِبِه الْفَراِئِض وأَما ِفي التطَ

ع ِجبلَا ي ِدينجِفي الْخا ولُ إلَّا ِبهصوتاِحلَِة الَِّتي لَا تاُء الرا ِشرهملْزا يإذَا قَالَ لَا كَم مرحا أَنَّ الْممهنيب ِفيقوالتو ا ذَِلكهلَي
  أَخرج إلَّا ِبالنفَقَِة وجب علَيها وِإنْ خرج ِمن غَيِر اشِتراِط ذَِلك لَم يِجب علَيها 
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   بينها وبين مكَّةَ مِسريةُ ثَلَاثَِة أَياٍم فَصاِعدا قَولُه ولَا يجوز لَها أَنْ تحج ِبغيِرِهما إذَا كَانَ  

   ِلقَوِلِه علَيِه الصلَاةُ

 لَامالسو } مرحا مهعمأَةٌ إلَّا ورام نجحاِم } لَا تِضمِبان اددزيةُ ونا الِْفتهلَيع افخِم يرحوِن الْما ِبدهِلأَنذَا وِلها وها إلَيِرهغَي
تحرم الْخلْوةُ ِبالْأَجنِبيِة وِإنْ كَانَ معها غَيرها هكَذَا ِفي الِْهدايِة لَِكن وِجد ِفي بعِض الْحواِشي أَنَّ خلْوةَ الرجِل مع الْأَجنِبيِة 

انت امرأَةً ِلرجٍل أَو محرما أُخرى لَه فَصاِعدا فَِإنْ حجت ِبغيِر محرٍم أَو زوٍج جاز حرام وِإنْ كَانَ معه غَيرها سواٌء كَ
   .حجها مع الْكَراهِة وهلْ الْمحرم ِمن شراِئِط الْوجوِب أَم ِمن شراِئِط الْأَداِء علَى الِْخلَاِف ِفي أَمِن الطَِّريِق

.   

  

   قَولُه وِإذَا بلَغَ الصِبي بعدما أَحرم أَو أَعتق الْعبد فَمضيا علَى حجِهما ذَِلك لَم يِجزهما عن حجِة الِْإسلَاِم  

ِإنْ جدد الصِبي الِْإحرام قَبلَ الْوقُوِف فَنوى حجةَ الِْإسلَاِم جاز ِلأَنَّ إحرامهما انعقَد ِلأَداِء النفِْل فَلَا ينقَِلب ِلأَداِء الْفَرِض فَ
ضاُء وِإنْ تناولَ والْعبد لَو فَعلَ ذَِلك لَم يجز ِلأَنَّ إحرام الصِبي غَير لَاِزٍم ِلعدِم الْأَهِليِة وِلهذَا لَو أُحِصر فَتحلَّلَ لَا يلْزمه الْقَ

شيئًا ِمن محظُوراِت الِْإحراِم لَا يلْزمه الْجزاُء والْعبد يلْزمه الْقَضاُء والْجزاُء فَِإذَا جدد الصِبي ينفَِسخ الْأَولُ ِبالثَّاِني والْعبد إذَا 
لُ فَلَا يالْأَو فَِسخنلَا ي ددِة ججح نع أَهزأَج الْفَِقري جِإذَا حو هنع وجرالْخ هِكنمفَلَا ي ِد لَاِزمبالْع امرِلأَنَّ إحالثَّاِني و ِقدعن

الراِد واطَ الزِترى ِلأَنَّ اشرةٌ أُخجح هملْزلَا ي ذَِلك دعى بنغتاس ى لَوتلَاِم حِة الِْإسِلياِت أَهِسِري لَا ِلِإثْبيقِِّه ِللتاِحلَِة ِفي ح
الْوجوِب فَكَانَ سقُوطُ الْحج عنه نِظري سقُوِط أَداِء الصوِم وصلَاِة الْجمعِة عن الْمساِفِر وِلهذَا يِجب الْحج علَى الْفَِقِري 

لَى الْعع ِجبلَا يكَّةَ ووِب ِبمجِل الْوأَه وا ِمنسلَي مها ِلأَنِبيِد ِبه.   

  

   قَولُه والْمواِقيت الَِّتي لَا يجوز أَنْ يتجاوزها الِْإنسانُ إلَّا محِرما  

  يعِني لَا يتجاوزها إلَى مكَّةَ أَما إلَى الِْحلِّ فَِإنه يجوز ِبغيِر إحراٍم 

   قَولُه ِلأَهِل الْمِدينِة ذُو الْحلَيفَِة وِلأَهِل الِْعراِق ذَات ِعرٍق وِلأَهِل الشاِم الْجحفَةُ وِلأَهِل نجٍد قَرنٌ  

  ِبِإسكَاِن الراِء هو الصِحيح كَذَا ِفي شمِس الْعلُوِم 

  لَملَمِن يمِل الْيِلأَهو لُهقَو   

د نظَم ِفيِه بعضهم بيتيِن فَقَالَ ِعرق الِْعراِق يلَملَم الْيمِني وِبِذي الْحلَيفَِة يحِرم الْمدِني ِللشاِم جحفَةُ إنْ مررت ِبها وقَ
موِضعا ِمن الْبر لَا يتجاوزه إلَّا محِرما وكَذَا إذَا سافَر ِفي الْبر وِلأَهِل نجٍد قَرنٌ فَاستِبِن ومن حج ِفي الْبحِر فَوقْته إذَا حاذَى 
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حم رغَي هِميقَات زاوج نمفَِة وحاذَاةُ الْجحم رِل ِمصاِقيِت فَِلأَهوِذِه الْمه ا ِمناذَى ِميقَاتإذَا ح مرلُوٍك أَحسِر مطَِريٍق غَي ِرٍم ِمن
  ثُم أَتى ِميقَاتا آخر فَأَحرم ِمنه أَجزأَه إلَّا أَنَّ إحرامه ِمن ِميقَاِتِه أَفْضلُ 

  ازاِقيِت جوِذِه الْملَى هع امرالِْإح مفَِإنْ قَد لُهقَو   

   .ا فَالتأِْخري إلَى الِْميقَاِت أَفْضلُ وهو الْأَفْضلُ إذَا أَِمن ِمن مواقَعِة الْمحظُوراِت وِإلَّ

  

   قَولُه ومن كَانَ بعد الْمواِقيِت فَوقْته الِْحلُّ  

مكَّةَ وِفي إجياِب يعِني ِفي الْحج والْعمرِة ويجوز لَهم دخولُ مكَّةَ ِبغيِر إحراٍم إذَا كَانَ ِلحاجٍة ِلأَنه يكْثُر ِمنهم دخولُ 
الِْإحراِم ِفي كُلِّ دخلٍَة حرج ظَاِهر ِبِخلَاِف ما إذَا أَرادوا النسك فَِإنه لَا يباح لَهم دخولُها إلَّا ِبالِْإحراِم ِلأَنه يتِفق أَحيانا فَلَا 

 جرح  

 كَّةَ فَِميقَاتكَانَ ِبم نمو لُهِة الِْحلُّ قَورمِفي الْعو مرالْح جِفي الْح ه   

ِلأَنَّ أَداَء الْحج ِفي عرفَةَ وعرفَةُ ِفي الِْحلِّ فَيكُونُ الِْإحرام ِمن الْحرِم ِليتحقَّق نوع سفٍَر وهو ِمن الْحرِم إلَى الِْحلِّ وأَداُء 
وهو الطَّواف والسعي فَيكُونُ الِْإحرام لَها ِمن الِْحلِّ ِليتحقَّق نوع سفٍَر وهو الِْإحرام ِمن الِْحلِّ إلَى الْحرِم الْعمرِة ِفي الْحرِم 

ى نمسلًا يبِميِنِه جي نِلأَنَّ ع ِعيمنالت يما سمِإنِعيِم ونالت لُ ِمنالْأَفْضو لَوانُ ومعاِدي نالْوو اِعمى نمسلٌ يباِرِه جسي نعو ميع
 مِه دلَيع ِجبِم يرِة ِفي الْحرمِللْعِفي الِْحلِّ و جِللْح مرأَحو هِميقَات كِّيالْم كرت.   

  

 ضوت لَ أَوساغْت امرالِْإح ادِإذَا أَرو لُهلُ قَولُ أَفْضسالْغأَ و   

 يمساُء وفَسالنو اِئضِبِه الْح رمؤت هى أَنتِة حارظَافَِة لَا ِللطَّها ِللننلُ هسالْغا وِبِهم ِة أَورمِبالْع أَو جِبالْح امرالِْإح اداٌء أَروس
احبالْم مرحي هِلأَن امرالِْإح ِر ذَِلكغَيِخيِط وِس الْملُبالطِّيِب و ِمن لَهاِت قَب  

   قَولُه ولَِبس ثَوبيِن جِديديِن أَو غَِسيلَيِن  

س ثَوبا واِحدا أَجزأَه ِلأَنَّ الْمقْصود والْجِديد أَفْضلُ ِلأَنه أَقْرب إلَى الطَّهارِة ِمن الْآثَاِم وِلهذَا قَدمه الشيخ علَى الْغِسيِل وِإنْ لَِب
 رفِْع الْحدِة وروِر الْعتس ِمن لَه دلَا بِخيِط وِس الْملُب ِمن وعنمم ِرمحِن ِلأَنَّ الْميبثَو ا ذَكَرمِإنِخيِط وِر الْمغَي ِة ِمنروالْع رتس

ذَِلكِد ورالْباِء ودالراِر ولُ ِبالِْإزصحا يمإن   
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  ا إنْ كَانَ لَهِطيب سمو لُهقَو   

نْ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ الطِّيب ِمن سنِن الزواِئِد ولَيس ِمن سنِن الْهدِي ولَا يضر أَثَر الطِّيِب بعد الِْإحراِم وعن محمٍد يكْره أَ
 هِمن وعنمِلأَنَّ الْملِْق وكَالْح هرضِه لَا يلَيقَاُء عاٍح فَالْببٍه مجو لَ ِمنصاُء الطِّيِب حِتدا اباِم قُلْنرالِْإح دعب هنيقَى عبا يِبم بطَيتي

  حكْم اِلابِتداِء كَما ِفي لُبِس الْقَِميِص إذَا لَِبسه قَبلَ الِْإحراِم أَو لَم يخلَعه بعده التطَيب بعد الِْإحراِم ومحمد يقُولُ ِللْبقَاِء 

   قَولُه وصلَّى ركْعتيِن  

 هو اللَّه أَحد والْمعنى ِبذَِلك الِْإشارةُ إلَى قَوله تعالَى يقْرأُ ِفي الْأُولَى الْفَاِتحةَ وقُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ وِفي الثَّاِنيِة الْفَاِتحةَ وقُلْ
  ويسأَلُ اللَّه الِْإعانةَ والتوِفيق ِفي جِميِع أُموِرِه } واستِعينوا ِبالصبِر والصلَاِة { 

 هرسفَي جالْح ي أُِريدإن مقُولُ اللَّهيو لُهي قَوِمن لْهقَبتِلي و    

   وِإنما لَم يذْكُر ِمثْلَ هذَا الدعاِء ِفي الصلَاِة والصوِم ِلأَنَّ الْحج يؤدى ِفي أَزِمنٍة

 ِسرييالت أَلُ اللَّهسقَِّة فَيشالْم نى عرعٍة فَلَا ياِينبتم اِكنأَمقٍَة وفَرتم  

 لَاِتِه قَوص ِقيبي علَبي ثُم لُه   

  فَِإنْ لَبى بعدما استوت ِبِه راِحلَته جاز ولَِكن الْأَولُ أَفْضلُ 

  جِتِه الْحلِْبيى ِبتون جا ِبالْحفِْردفَِإنْ كَانَ م لُهقَو   

  .ِلأَنها ِعبادةٌ والْأَعمالُ ِبالنياِت 

.   

  

   قَولُه والتلِْبيةُ لَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك لَا شِريك لَك لَبيك إنَّ الْحمد والنعمةَ لَك والْملْك لَا شِريك لَك  

أَو ما قَام مقَامها ِمن سوِق الْهدِي ولَو كَانَ مكَانَ التلِْبيِة وهِذِه تلِْبيةُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وِهي واِجبةٌ ِعندنا 
  تسِبيح أَو تهِليلٌ أَو ما أَشبه ذَِلك ِمن ِذكِْر اللَِّه ونوى ِبِه الِْإحرام صار محِرما 

   الْكَِلماِت قَولُه ولَا ينبِغي أَنْ يِخلَّ ِبشيٍء ِمن هِذِه  

  ِلأَنها تلِْبيةُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِباتفَاِق الرواِة فَلَا ينِقص ِمنها 
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  ازا جِفيه ادفَِإنْ ز لُهقَو   

ر رمع نكَانَ ابا فَلَا وا ِفي ِخلَاِلها أَماِن ِبهيالِْإت دعِني بعك ييدِفي ي كُلُّه ريالْخو كيدعسو كيِتِه لَبلِْبيِفي ت ِزيدي هنع اللَّه ِضي
  والرغْباُء إلَيك لَبيك لَبيك وزاد بعضهم لَبيك حقا حقا لَبيك تعبدا وِرقا 

 مرأَح ى فَقَدفَِإذَا لَب لُهقَو    

يعِني لَبى ونوى ِلأَنَّ الِْعبادةَ لَا تتأَدى إلَّا ِبالنيِة فَلَا يِصري شاِرعا ِبمجرِد النيِة ما لَم يأِْت ِبالتلِْبيِة أَو ما يقُوم مقَامها ِمن الذِّكِْر 
.   

  

   ن الرفَِث والْفُسوِق والِْجداِل قَولُه فَلْيتِق ما نهى اللَّه عنه ِم 

وِقيلَ هو الْكَلَام الْفَاِحش ِبحضرِة النساِء } أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ إلَى ِنساِئكُم { الرفَثُ الِْجماع قَالَ اللَّه تعالَى 
يح والْفُسوق جِميع الْمعاِصي وِهي ِفي حالَِة الِْإحراِم أَشد حرمةً والِْجدالُ أَنْ تجاِدلَ وأَصلُ الرفَِث الْفُحش والْقَولُ الْقَِب
  رِفيقَك حتى تغِضبه أَو يغِضبك 

   قَولُه ولَا يقْتلُ صيدا  

أَي وأَنتم محِرمونَ وحرم جمع حراٍم والصيد هو كُلُّ حيواٍن ممتِنٍع متوحٍش  } لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم{ ِلقَوِلِه تعالَى 
  ِبأَصِل ِخلْقَِتِه مأْكُولًا كَانَ أَو غَير مأْكُوٍل 

   قَولُه ولَا يِشري إلَيِه  

  .أَي ِبيِدِه 

  

   قَولُه ولَا يدلُّ علَيِه  

أَي ِبِلساِنِه لَا يقُولُ ِفي موِضِع فُلَاٍن صيد فَالِْإشارةُ تختص ِبالْحضرِة والدلَالَةُ ِبالْغيبِة ولَو قَالَ محِرم ِلحلَاٍل خلْف هذَا 
لَى الدا فَعلَهقَتا وذَهةٌ فَأَخكَِثري وديص فَِإذَا ِهي دياِئِط صا الْحاِحدِد ويالص أَى ِمنا إذَا راُء ِبِخلَاِف مزكُلِِّه الْج الِّ ِفي ذَِلك

الَةُ إنما تعملُ فَدلَّه علَيِه فَِإذَا ِعنده صيود غَيره فَقَتلَه الْمدلُولُ علَيِه فَلَيس علَى الدالِّ إلَّا جزاُء الصيِد الَِّذي دلَّ علَيِه ثُم الدلَ
إذَا اتصلَ ِبها الْقَبض وأَنْ لَا يكُونَ الْمدلُولُ عاِلما ِبمكَاِن الصيِد وأَنْ يصدقَه ِفي دلَالَِتِه ويتِبعه ِفي أَثَِرِه أَما إذَا كَذَّبه ِفي 

 لَّهى دتح هأَثَر ِبعتي لَملَالَِة وِضٍع لَا الدوا ِفي مديص ِرمحأَى الْمر لَوِل والِّ الْأَولَى الداَء عزفَلَا ج لَهفَقَت هأَثَر عباتو قَهدفَص رآخ
 ذَِلك فَرماه فَقَتلَه فَعلَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما يقِْدر علَيِه إلَّا أَنْ يرِميه ِبشيٍء فَدلَّه محِرم آخر علَى قَوٍس ونشاٍب أَو دفَع إلَيِه
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  .الْجزاُء 

هعا مديا صِبه حذْبا ِليِرٍم ِسكِّينحم ِمن ِرمحم ارعتاس لَوو   

 فَالْأَولُ محمولٌ علَى ما إذَا كَانَ الْمستِعري يقِْدر علَى فَأَعاره فَذَبح الصيد فَلَا جزاَء علَى صاِحِب السكِِّني وِقيلَ علَيِه الْجزاُء
 قِْدرا إذَا كَانَ لَا يلَى مولٌ عمحالثَّاِني مِحِه وذَب  

   قَولُه ولَا يلْبس قَِميصا ولَا سراِويلَ  

يِص أَو ارتدى ِبالسراِويِل لَا شيَء علَيِه وأَما الْمرأَةُ فَلَها أَنْ تلْبس ما شاَءت ِمن يعِني اللُّبس الْمعتاد أَما إذَا اتزر ِبالْقَِم
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عا ِلقَوههجطِّي وغا لَا تهِن إلَّا أَنفَّيالْخِخيِط والْم }ِههجأَِة ِفي ورالْم امرةٌ } ا إحروا عهندِلأَنَّ بو

  .وستره ِبما لَيس ِبمِخيٍط يتعذَّر فَِلذَِلك جوز لَها لُبس الْمِخيِط 

  

   سفَلَ الْكَعبيِن قَولُه ولَا ِعمامةً ولَا قَلَنسوةً ولَا قَباًء ولَا خفَّيِن إلَّا أَنْ لَا يِجد النعلَيِن فَلْيقْطَعهما أَ 

لُبس الْقَباِء علَى وجهيِن إنْ أَدخلَ يديِه ِفي كُميِه لَم يجز وِإنْ لَم يدِخلْهما جاز والْكَعب هنا هو الناِتئُ ِفي وسِط الْقَدِم 
  ِعند معِقِد الشراِك 

  هأْسطِّي رغلَا يو لُهقَو ههجلَا وو   

  يعِني التغِطيةَ الْمعهودةَ أَما لَو حملَ علَى رأِْسِه عدلُ بر وِشبهه فَلَا شيَء علَيِه ِلأَنَّ ذَِلك لَا يحصلُ ِبِه الْمقْصود ِمن اِلارِتفَاِق 

   قَولُه ولَا يمس ِطيبا  

و نهدكَذَا لَا يو ذَِلكِة واِئحالر درجم لُ لَهصحا يمِإنالطِّيِب و ٍء ِمنزِمٍل ِلجعتسم رغَي هِلأَن رخبالْم بالثَّو سلْبأَنْ ي أْسلَا ب
 ِه ِفي ذَِلكلَيع سلَيالطِّيِب واِن وحيالر مش لَه هكْريا وبطَيكُونُ تِحلَ لَا يكْتأَنْ ي أْسلَا بو هٍء ِمنزِمٍل ِلجعتسم رغَي هٌء ِلأَنيش

ه إذَا لَم يكُن الْكُحلُ مطَيبا ولَا بأْس أَنْ يحتِجم ويفْتِصد ويجبر الْكَسر ولَيس لَه أَنْ يختِضب ِبالِْحناِء ِلأَنه ِطيب ويكْره لَ
  أَنْ يقَبلَ امرأَته أَو يضاِجعها 

   قَولُه ولَا يحِلق رأْسه ولَا شعر بدِنِه  

  

ديه قَد ذُِبح ِفي أَي حتى يبلُغَ الْهدي الْحرم ويعلَم أَنَّ ه} ولَا تحِلقُوا رُءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه { ِلقَوِلِه تعالَى 
  الْحرِم ويستِوي ِفي ذَِلك الْحلْق ِبالْموسى والنورِة والنتف والْقَلْع ِبالْأَسناِن 
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   قَولُه ولَا يقُص ِمن ِلحيِتِه  

اَء التقَضِث وعالَةَ الشِلأَنَّ ِفيِه إزلِْق وى الْحنعِفي م هِلأَن قِْليمتأِْس والر لْقحِر وعالش قَص وفَِث هاُء التقَض ِخيفَِث قَالَ الْكَر
 هالَتإز هاؤقَضالْأَظْفَاِر وِر وعطُوِل الش ِمن خسفَثُ الْوِقيلَ التِة وانالْع لْقحِط والِْإب فتنالْأَظْفَاِر و.  

  

   بس ثَوبا مصبوغًا ِبورٍس ولَا ِبزعفَراٍن ولَا ِبعصفٍُر قَولُه ولَا يلْ 

ابن { ولَا ينبِغي لَه أَنْ يتوسده ولَا ينام علَيِه وهلْ يكْره لُبسه ِلغيِر الْمحِرِم ِمن الرجاِل قَالَ ِفي الذَِّخريِة نعم ِلما رِوي أَنَّ 
طَاِن عيالش ا ِزيهةَ فَِإنرمالْحو اكُمقَالَ إيِة ورمِس الْحلُب نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صساِني رهقَالَ ن رم { وزجيو

 ِخيكَذَا ِفي الْكَر ِليالْحو ِريرالْح سلْبِة أَنْ تِرمحِللْم  

   لَّا أَنْ يكُونَ غَِسيلًا لَا ينفُض قَولُه إ 

 هغبص اثَرنتِقيلَ لَا يو حالْأَص وهو هتاِئحر فُوحلَا ت أَي.   

  

  امملَ الْحخديِسلَ وتغأَنْ ي أْسلَا بو لُهقَو   

  وِلأَنَّ الْغسلَ طَهارةٌ فَلَا يمنع ِمنها 

 و لُهِل قَومحالْمِت ويِظلَّ ِبالْبتسي   

 تيالْب هبفَأَش هندب سملَ لَا يمحِلأَنَّ الْم  

   قَولُه ويشد ِفي وسِطِه الِْهميانَ  

دشأَنْ ي كَذَا لَهقِْو ولَى الْحع دشيو اِهمرلُ ِفيِه الدعجٌء ييش وهِر وا ِبالْكَسهدا إذَا شهتاهكَر فوسأَِبي ي نعطَقَةَ والِْمن 
  ِبِإبِزٍمي ِلأَنه يشِبه الْمِخيطَ كَمن لَِبس الطَّيلَسانَ وِزره علَيِه 

  ِبالِْخطِْمي هتيلَا ِلحو هأْسِسلُ رغلَا يو لُهقَو   

  .ند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنَّ الِْخطِْمي لَه راِئحةٌ مستلَذَّةٌ فَهو كَالِْحناِء وِلأَنه يِزيلُ التفَثَ ويقْتلُ الْهوام فَِإنْ فَعلَه فَعلَيِه دم ِع

أَجو امولُ الْهقْتيو خسِزيلُ الْوي هقَةٌ ِلأَندِه صلَيع دمحمو فوسو يقَالَ أَبوِن لَا وابِبالص ِر أَودِبالس لَهإذَا غَس هلَى أَنوا ععم
شيَء علَيِه والرجالُ والنساُء ِفي اجِتناِب الطِّيِب سواٌء وِإنما يختِلفَاِن ِفي لُبِس الْمِخيِط وتغِطيِة الرأِْس فَِإنَّ الْمرأَةَ تفْعلُهما 

   .رجِل ِلأَنها عورةٌ دونَ ال
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   قَولُه ويكِْثر ِمن التلِْبيِة عِقيب الصلَواِت  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِلقَو هتوا صِبه فَعرأَنْ ي بحتسالْمو } الثَّجو جالْع جلُ الْحِت ِب} أَفْضوالص فْعر جفَالْع الثَّجِة ولِْبيالت
  .هو ثَج الدماِء ِبالذَّبِح أَي إسالَتها قَالَ الْخجنِدي يكِْثر التلِْبيةَ ِفي أَدباِر الصلَواِت نفْلًا كَانت أَو فَرضا 

الناِت وونَ الْفَاِئتاِت دوبكْتاِر الْمبِفي أَد اِويقَالَ الطَّحاِر وبِة ِفي أَدايوا ِفي ظَاِهِر الرِريِق أَمشكِْبِري التِزلَِة تنا ِبملَهعاِفِل جو
  الصلَواِت ِمن غَيِر تفِْصيٍل 

   قَولُه وكُلَّما علَا شرفًا  

  أَي صِعد مكَانا مرتِفعا 

   بانا قَولُه أَو هبطَ واِديا أَو لَِقي ركْ 

ِلأَنَّ التلِْبيةَ ِفي الِْإحراِم علَى ِمثَاِل التكِْبِري ِفي الصلَواِت ِلِلانِتقَاِل فَيؤتى ِبها ِعند اِلانِتقَاِل ِمن حاٍل إلَى حاٍل وكَذَا ِعند اِلانِتباِه 
  ِمن النوِم كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

 ِبالْأَسو لُهاِر قَوح   

   .خصه ِلأَنه وقْت إجابِة الدعاِء 

  

   قَولُه فَِإذَا دخلَ مكَّةَ ابتدأَ ِبالْمسِجِد الْحراِم  

 أَي يزدِحمونَ ِفي الطَّواِف وِقيلَ سميت مكَّةُ ِلأَنها تمك الذُّنوب أَي تذِْهبها وتسمى أَيضا بكَّةُ ِلأَنَّ الناس يتباكُّونَ ِفيها
بكَّةُ اسم ِللْمسِجِد ومكَّةُ اسم ِللْبلَِد والْمستحب إذَا دخلَ مكَّةَ أَنْ يقُولَ اللَّهم أَنت ربي وأَنا عبدك والْبلَد بلَدك ِجئْتك 

ضك وأَطْلُب رحمتك وأَلْتِمس ِرضوانك أَسأَلُك مسأَلَةَ الْمضطَرين إلَيك الْخاِئِفني عقُوبتك هاِربا ِمنك إلَيك ِلأُؤدي فَراِئ
ِء فَراِئِضك اللَّهم نجِني أَسأَلُك أَنْ تستقِْبلَِني الْيوم ِبعفِْوك وتدِخلَِني ِفي رحمِتك وتتجاوز عني ِبمغِفرِتك وتِعينِني علَى أَدا

 دعِني بعاِم يرِجِد الْحسأَ ِبالْمدتاب لُهقَوِجيِم وطَاِن الريالش أَِعذِْني ِمنا وِخلِْني ِفيهأَدِتك ومحر ابوِلي أَب حافْتذَاِبك وع ِمن
فَاِرغًا و هكُونَ قَلْبِلي طَّ أَثْقَالَها حم مرالْحك وتيب تيذَا الْبه مقَالَ اللَّه ِجدسلَ الْمخا فَِإذَا دارهن كَّةَ أَولَ مخلًا دلَي هرضلَا ي

   .حرمك والْعبد عبدك وهذَا مقَام الْعاِئِذ الْمستِجِري ِبك ِمن الناِر فَوفِّقِْني ِلما تِحب وترضى
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  ركَبلَّلَ وه تيالْب نايفَِإذَا ع لُهقَو   

أَي يقُولُ لَا إلَه إلَّا اللَّه واَللَّه أَكْبر اللَّهم أَنت السلَام وِمنك السلَام وِإلَيك يعود السلَام فَحينا ربنا ِبالسلَاِم اللَّهم إميانا ِبك 
صتو ابجتسِت ميِة الْبيؤر داُء ِعنعالدو لَامالسلَاةُ وِه الصلَيٍد عمحك مِبيِة ننا ِلساعباتِدك وهفَاًء ِبعواِبك وِديقًا ِبِكت  

   قَولُه ثُم ابتدأَ ِبالْحجِر الْأَسوِد فَاستقْبلَه وكَبر وهلَّلَ  

و هدحو ابزالْأَح مزهو هدبع رصنو هدعو قدص لَه ِريكلَا ش هدحو إلَّا اللَّه ِر لَا إلَهجاِب إلَى الْحالْب ِيِه ِمنشم دقُولُ ِعني
  وِفيِه أَدِعيةٌ غَير هِذِه 

   قَولُه ورفَع يديِه  

الس ا ِمننه فْعِعالرب   

  الْمواِطِن ويستقِْبلُ ِبباِطِن كَفَّيِه إلَى الْحجِر 

  هلَمتاسو لُهقَو   

لَ كَفَّيعج ِطعتسي فَِإنْ لَم طَاعتإنْ اس لَهقَبيِه وكَفَّي نيه بفَم عضيِر وجلَى الْحِه عكَفَّي عضِتلَاِم أَنْ يةُ اِلاسورلَ صقَبو هوحِه ن
 افَهلُ طَوجِفيِه الر ِدئتبلَاِة يكِْبِري ِللصِزلَِة التناِف ِبمِر ِللطَّوجالْح ِتلَامِة اسايهِه قَالَ ِفي النكَفَّي } لَامالسلَاةُ وِه الصلَيقَالَ ع

ِة وامالِْقي موي رجذَا الْحه ثَنعبلَي قِبالْح لَهقْبتاسو هلَمتاس نِلم دهشِبِه ي ِطقنانٌ يِلسا وِبِهم ظُرناِن ينيع لَه {.  

  

   قَولُه إنْ استطَاع ِمن غَيِر أَنْ يؤِذي مسِلما  

 ِطعتسي فَِإنْ لَم اِجبِلِم وسإيذَاِء الْم نع زرحِلأَنَّ الت ِرِه ثُمغَي وٍن أَوجرع ِدِه ِمنئًا ِفي ييش رجالْح سِدِه أَمِبي هسلَا مو قِْبيلَهت
 سلَيو بحتسالُ مِتقْبذَا اِلاسهلَّلَ وهو ركَبو لَهقْبتاس ذَِلك ئًا ِمنيش ِطعتسي َء فَِإنْ لَميالش لُ ذَِلكقَبِه يلَيلُّ عداِجٍب يِبو

 ا إنْ كَانَ لَهِطيب سمِلِه وا ِفي قَوكَم طَاعتإنْ اس لُهقَو  

  ابِلي الْبا يِميِنِه ِممي نذُ عأْخي ثُم لُهقَو   

زاِرِه أَجسي نذَ عِر فَِإنْ أَخجِمِني الْحي نِمِني الطَّاِئِف لَا عي نع أَي كُوسنالْم افالطَّو وهو مِه دلَيعو أَه.  

  وقَالَ الشاِفِعي لَا يعتد ِبطَواِفِه 

  لَ ذَِلكقَب عطَباض قَدو لُهقَو   

ِه الْأَيسِر ويبِدي منِكبه الْأَيمن ويغطِّي الْأَيسر أَي اضطَبع ِبِرداِئِه وهو أَنْ يجعلَ ِرداَءه تحت إبِطِه الْأَيمِن ويلِْقيه علَى كَِتِف
 هدضع وهِعِه وباِء ضدا ِلِإباعِطباض يمسةٌ ونس وهو  
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   قَولُه فَيطُوف ِبالْبيِت سبعةَ أَشواٍط  

  يبدأُ ِبالشوِط ِمن الْحجِر إلَى الْحجِر 

   ولُه ويجعلُ طَوافَه ِمن وراِء الْحِطيِم قَ 

   ِلأَنه ِمن الْبيِت وهو موِضع يصب ِفيِه الِْميزاب سمي ِبِه ِلأَنه حِطم ِمن الْبيِت أَي كُِسر وسمي الِْحجر أَيضا

سيو ِنعم ِت أَييالْب ِمن ِجرح هِديِث ِلأَنِفي الْحاِعيلَ ومةُ إسِظريى حم } اللَّه هطَّمِفيِه ح هظَلَم نلَى ما ععد نم {  

   قَولُه ويرملُ ِفي الْأَشواِط الثَّلَاِث الْأُوِل  

مع اِلاضِطباِع وهو السنةُ قَالَ ِفي الِْهدايِة كَانَ سببه إظْهار الرملُ ِبفَتحتيِن سرعةُ الْمشِي مع تقَارِب الْخطَى وهز الْكَِتفَيِن 
الْجلَِد ِللْمشِرِكني ِحني قَالُوا أَضعفَتهم حمى يثِْرب ثُم بِقي الْحكْم بعد زواِل السبِب كَالِْإخفَاِء ِفي صلَاِة الظُّهِر والْعصِر 

  . ِلتشِويِش الْكَفَرِة وأَذَاهم ِللْمسِلِمني ِعند ِقراَءِتِهم الْقُرآنَ ِفي صلَاِتِهم كَانَ

  

   قَولُه ويمِشي ِفيما بِقي علَى هينِتِه  

وِر هجِر إلَى الْحجالْح لُ ِمنمالرِلِه وسلَى رقَاِر عالْوِة وِكينلَى السع أَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِل رمر قُولُ ِمننالْم 
 ِقففَي لَ لَهدلَا ب هالثَّلَاثَِة ِلأَن ِل ِفي ِتلْكموِن الرِبد طُوفلَا يلَ وملَكًا رسم دجفَِإذَا و ِل قَاممِفي الر اسالن تماحزفَِإنْ ت

ى يتح لُهدالَ بِتقْبِتلَاِم ِلأَنَّ اِلاسِة ِبِخلَاِف اِلاسنِه السجلَى وع هِقيم  

  طَاعتِبِه إنْ اس را مكُلَّم دوالْأَس رجالْح ِلمتسيو لُهقَو   

 ِبالتكِْبِري يفْتِتح كُلَّ شوٍط ِباسِتلَاِم الْحجِر وِإنْ لَم يستِطع ِلأَنَّ أَشواطَ الطَّواِف كَركَعاِت الصلَاِة فَكَما يفْتِتح كُلَّ ركْعٍة
 ِلمتسلَا يةٌ ونٍد سمحم نعِة وايوِفي ظَاِهِر الر بحتسم وهو اِنيمالْي كْنالر ِلمتسيلَّلَ وهو ركَبلَ وقْبتاس ِتلَاما اِلاسمهرغَي

 ِلمتسلَا يِد ووِر الْأَسجالْح كْنرو اِنيمالْي كْنا رمهِن ويكْنِن الرذَيه ِلمتسكَانَ ي لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيكَاِن ِلأَنَّ النالْأَر ِمن
م علَيِه السلَام والْقَواِعد هن أَساس الْبيِت ولَا يسن تقِْبيلُ الركِْن الْيماِني ِلأَنَّ النِبي غَيرهما ِلأَنهما لَيس علَى قَواِعِد إبراِهي

   علَيِه الصلَاةُ

 لْهقَبي لَمو هلَمتاس لَامالسو  

   قَولُه ويخِتم الطَّواف ِباِلاسِتلَاِم  

ِني اسعِد يوِر الْأَسجالْح ِتلَام  
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  قَامأِْتي الْمي ثُم لُهقَو   

يعِني مقَام إبراِهيم وهو ما ظَهر ِفيِه أَثَر قَدميِه ِحني كَانَ يقُوم علَيِه ِحني نزوِلِه وركُوِبِه ِحني يأِْتي إلَى ِزيارِة هاجر وولَِدِه 
اِعيلَ ومِة إسالِْإقَام ِضعوا مهمِبضاِم والِْقي ِضعوِح الِْميِم مِبفَت قَامالْم.  

  

   قَولُه فَيصلِّي ِعنده ركْعتيِن  

  أَي ِعند الْمقَاِم 

   أَو حيثُ تيسر ِمن الْمسِجِد  

 ا ذُِكرمكَهرا فَِإنْ تنداِن ِعنتاِجبا ومهكَّةَ وِر مِفي غَي ِجِد أَوسِر الْما ِفي غَيملَّاهِإنْ صا ومِه دلَياِسِك أَنَّ عنِض الْمعِفي ب
لنِبي صلَّى اللَّه ا{ جاز ِلأَنه رِوي أَنَّ عمر رِضي اللَّه عنه نِسيهما وصلَّاهما ِبِذي طُوى ذَكَره ِفي الْكَرِخي وقَد ورد أَنَّ 

وقَالَ } } وِاتِخذُوا ِمن مقَاِم إبراِهيم مصلى { علَيِه وسلَّم لَما فَرغَ ِمن الطَّواِف صلَّى ِفي الْمقَاِم ركْعتيِن وتلَا قَوله تعالَى 
 لَامِه السلَيع }يتكْعقَاِم رالْم لْفلَّى خص نم ِننيالْآم ِة ِمنامالِْقي موي ِشرحو رأَخا تمِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه ِن غَفَر {

غَ يدعو ِلنفِْسِه فَِإذَا فَر} قُلْ هو اللَّه أَحد { و } قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ { كَذَا ِفي الشفَاِء والْمستحب أَنْ يقْرأَ ِفيِهما 
وِلواِلديِه وِللْمسِلِمني ولَا يصلِّيِهما إلَّا ِفي وقٍْت مباٍح ثُم يعود إلَى الْحجِر فَيستِلمه ِلأَنَّ الطَّواف لَما كَانَ يفْتتح ِباِلاسِتلَاِم 

  ذَا لَم يكُن بعد الطَّواِف سعي فَِإنه لَا يعود إلَى الْحجِر ِفيِه فَكَذَِلك السعي يفْتتح ِبِه ِبِخلَاِف ما إ

   قَولُه وهذَا الطَّواف طَواف الْقُدوِم  

  ويسمى طَواف التِحيِة وطَواف اللِّقَاِء وطَواف أَوِل عهٍد ِبالْبيِت 

 لَيةٌ ونس وهو لُهاِجٍب قَوِبو س   

 ِدينجٌء كَذَا ِفي الْخيِه شلَيع كُني لَم كَهرت ى لَوتح.   

  

   قَولُه ولَيس علَى أَهِل مكَّةَ طَواف الْقُدوِم  

ا إلَى مهوند نماِقيِت ووِل الْمأَه كَانَ ِمن نكَذَا مو مهوِم ِمناِم الْقُدِعدكَّةَ ِلانِل مكِْم أَهِفي ح مهكَّةَ ِلأَن  

   قَولُه ثُم يخرج إلَى الصفَا  

والْأَفْضلُ أَنْ يخرج ِمن باِب الصفَا وهو باب بِني مخزوٍم ولَيس ذَِلك سنةً ِعندنا ولَو خرج ِمن غَيِرِه جاز وسمي الصفَا 
   آدم علَيِه السلَام لَما أَتاه قَالَ ارحب يا صِفي اللَِّه ِلأَنَّ
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   قَولُه فَيصعد علَيها  

  أَي يصعد ِبحيثُ يرى الْبيت ِلأَنَّ اِلاسِتقْبالَ هو الْمقْصود ِبالصعوِد 

 يو ركَبيو تيقِْبلُ الْبتسيو لُهِتِه قَواجِبح و اللَّهعديو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَى النلِّي عصيلِّلُ وه   

دِعن هذْكُري لَما وناَء هعالد ا ذَكَرمِتِه إناجِبح و اللَّهعديو لُهقَواِء ومالس وحاِء نعالد دِه ِعنيدي فَعريِر ِلأَنَّ وجِتلَاِم الْحاس 
 دِة لَا ِعنادالِْعب اِغ ِمنالْفَر دكُونُ ِعنا يماِء إنعالدِي وعاِف ِبالسالطَّو متا فَِإنَّ خِمهتالَةَ خذَا حهِة واداِء الِْعبِتدالَةَ ابح ِتلَاماِلاس

 الْحسن الْبصِري الدعاُء مستجاب ِفي خمسةَ عشر موِضعا ِفي الطَّواِف وِعند الْملْتزِم وتحت ابِتداِئها كَما ِفي الصلَاِة قَالَ
ٍت وِفي الْمزدِلفَِة وِفي الِْميزاِب وِفي الْبيِت وِعند زمزم وعلَى الصفَا وعلَى الْمروِة وِفي السعِي وخلْف الْمقَاِم وِفي عرفَا

ِمنى وِعند الْجمراِت الثَّلَاِث فَمحروم من لَا يجتِهد ِفي الدعاِء ِفي هِذِه الْمواِضِع ويستحب أَنْ يقْرأَ ِفي أَياِم الْموِسِم ختمةً 
  .ِفي الطَّواِف 

  

 رالْم وحطُّ نحنيو لُهِتِه قَولَى ِهينِشي عميِة وو   

رب اغِْفر وارحم وتجاوز عما تعلَم إنك أَنت الْأَعز الْأَكْرم واهِدِني ِللَِّتي ِهي : أَي علَى السِكينِة والْوقَاِر ويقُولُ ِفي سعِيِه 
 لَملَا أَعو لَمعك تفَِإن أَقُوم  

 اِديقَوطِْن الْولَغَ إلَى بفَِإذَا ب لُه   

   سعى بين الِْميلَيِن الْأَخضريِن 

ماهمساِر والِْجد نفَِصلَاِن عنا ممهاِم لَا أَنرِجِد الْحساِر الْمِجد اِن ِمنوتحنئَاِن ميا شمهلَِة وورِضِع الْهواِن ِلمتلَاما عمها و
أَخضريِن علَى طَِريِق الْأَغْلَِب وِإلَّا فَأَحدهما أَخضر والْآخر أَحمر ولَم يكُن الْيوم بطْن واِدي ِلأَنه قَد كَبسته السيولُ فَجِعلَ 

 طْنب هأَن لَمعلَِة ِليورِضِع الْهوةً ِلملَامِميلَاِن ع اكناِدي هالْو  

   قَولُه حتى يأِْتي الْمروةَ  

 كَذَِلك وه سلَيةَ وورالْم أِْتيإلَى أَنْ ي يعأَنَّ الس ملَأَفْه ِصبن لَو هاِء ِلأَنكَاِن الْيِبِإس  

   قَولُه ويفْعلُ كَما فَعلَ علَى الصفَا  

  تهِليِل والصلَاِة علَى النِبي والدعاِء والرفِْع يعِني ِمن التكِْبِري وال

   قَولُه وهذَا شوطٌ  

 ِحيحالص وهو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                279

   قَولُه فَيطُوف سبعةَ أَشواٍط يبتِدئ ِبالصفَا ويخِتم ِبالْمروِة  

قَالَ ي هفَِإن اِويِل الطَّحقَو نا عازِترِحيٍح احص رغَي وهةً ورم رشةَ ععبِلِه أَرلَى قَوكُونُ عفَا فَيِبالص ِتمخيفَا وِبالص ِدئتب.  

  

  ا لَهدا بِت كُلَّميِبالْب طُوفا يامركَّةَ حِبم ِقيمي ثُم لُهقَو   

والصلَاةُ خير موضوٍع فَكَذَا الطَّواف إلَّا أَنه لَا يسعى } لَاةُ والسلَام الطَّواف ِبالْبيِت صلَاةٌ قَالَ علَيِه الص{ ِلأَنه يشِبه الصلَاةَ 
ا قَالَ يمِإنوٍع ورشم رفُّلُ ِفيِه غَينالتةً ورإلَّا م ِجبلَا ي يعِذِه الْأَطِْوفَِة ِلأَنَّ السه ِقيبذَا عِبه هبنِلي ا لَهدا بِت كُلَّميِبالْب طُوف

 وا إلَى ِبلَاِدِهمعجإذَا ر افالطَّو مهفُوتاَء يبرِلأَنَّ الْغ هلُ ِمنلَاةُ أَفْضكَّةَ الصِل مِلأَهلَاِة والص لُ ِمناِء أَفْضبرِللْغ افلَى أَنَّ الطَّوع
هفُوتلَا تلُ ولَاةُ أَفْضا فَالصاِعِهمِتماج دِعناِن ورالْأَم مهفُوتكَّةَ لَا يلُ مأَهلَاةُ والص م  

   قَولُه ويصلِّي ِلكُلِّ أُسبوٍع ركْعتيِن  

أَكْثَر ِن أَويوعبأُس نيب عمالْج هكْرياِف وا الطَّوتكْعا رمهو   

غَي اِف ِمنلَى الطَّواِن عتبترِن ميتكْعفٍْع ِلأَنَّ الرش ٍر أَوتو نع فرصاٌء انوٍد سمحمِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنمهنيلَاٍة بِر ص.  

ِة أَساِبيع أَو خمسٍة أَو سبعٍة وهذَا الِْخلَاف إذَا لَم وقَالَ أَبو يوسف لَا يكْره إذَا انصرف عن وتٍر نحو أَنْ ينصِرف علَى ثَلَاثَ
   .يكُن ِفي وقٍْت مكْروٍه أَما ِفي الْوقِْت الْمكْروِه فَِإنه لَا يكْره إجماعا ويؤخر ركْعتي الطَّواِف إلَى وقٍْت مباٍح 

  

 لَ يفَِإذَا كَانَ قَب لُهةً قَوطْبخ اسالن امالِْإم طَبٍم خوِة ِبيِويرِم التو   

  .يعِني يوم الساِبِع بعد صلَاِة الظُّهِر 

 الثَّاِمن موالْي وِة هِويرالت مويِر ولَاِة الظُّهلَ صِة قَبايهِفي النو  

 را الْخِفيه اسالن لِّمعي لُهةَ قَوالِْإفَاضفَاٍت ورِبع قُوفالْوى وإلَى ِمن وج   

وِإنما جمع عرفَاٍت علَى ِجهِة التعِظيِم وبين مكَّةَ وعرفَاٍت ثَلَاثَةُ فَراِسخ وِقيلَ أَربعةٌ وِهي ِمن الِْحلِّ وسمي ِمنى ِلما يمنى 
اِء أَيمالد ا ِفيِه ِمنِبه لِّيصأَنْ ي بحتسالْمِم ورالْح ِمن ِهيو خسكَّةَ فَرم نيبا ونهيا ثَلَاثَةُ ِسكٍَك بةٌ ِفيهيقَر ِهيو اقري 

 ِبعرفَاٍت يوم عرفَةَ خطْبتيِن قَبلَ صلَاِة الصلَواِت الْخمس والْمِبيت ِبها سنةٌ وِفي الْحج ثَلَاثُ خطٍَب أَولُها هِذِه والثَّاِنيةُ
الظُّهِر يجِلس بينهما كَما ِفي الْجمعِة والثَّاِلثَةُ ِبِمنى يوم الْحاِدي عشر خطْبةً واِحدةً بعد صلَاِة الظُّهِر يفِْصلُ بين كُلِّ 

  .خطْبتيِن ِبيوٍم 

 زفَر يخطُب ِفي ثَلَاثَِة أَياٍم متواِلياٍت يوم الترِويِة ويوم عرفَةَ ويوم النحِر وكُلُّ هِذِه الْخطْب بعد الزواِل بعد صلَاِة وقَالَ
لَولَاِة ولَ الصِن ِفيِه قَبيتطْبفَةَ فَِإنَّ الْخرِم عوِر إلَّا يةَ الظُّهطْبالْخ كرإذَا ت هِة فَِإنعمِبِخلَاِف الْج هكْريو ازاِل جولَ الزقَب طَبخ 
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 وزجاِل لَا يولَ الزقَب طَبخ ا أَوِفيه.  

  

 تا حِبه ى فَأَقَامإلَى ِمن جرِة خِويرالت موكَّةَ يِبم رلَّى الْفَجفَِإذَا ص لُهفَةَ قَورِم عوي ِمن رالْفَج لِّيصى ي   

والْمستحب أَنْ يكُونَ خروجه بعد طُلُوِع الشمِس ِلأَنَّ النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام خرج إلَى ِمنى بعد طُلُوِع الشمِس 
ِربغالْمو رصالْعو را الظُّهلَّى ِبهفَص ثُم را الْفَجلَّى ِبهصفَةَ ورلَةَ عكَّةَ لَيِبم اتب لَوفَاٍت ورإلَى ع احر ثُم رالْفَجاَء والِْعشو 

أَهزى أَجِبِمن رمفَاٍت ورا إلَى عغَد   

  ويكُونُ مِسيئًا 

   قَولُه ثُم يتوجه إلَى عرفَاٍت فَيِقيم ِبها  

ِزلَ ونأَنْ ي هكْريةَ ونرع طْنإلَّا ب بثُ أَحيا حِبه فَاٍت أَقَامرلَغَ إلَى عِس فَِإذَا بمطُلُوِع الش دعب ههجوكُونَ تأَنْ ي بحتسالْم
 هدحِضٍع ووِفي م  

   ى الِْإمام ِبالناِس الظُّهر والْعصر ِبأَذَاٍن واِحٍد وِإقَامتيِن قَولُه فَِإذَا زالَت الشمس ِمن يوِم عرفَةَ صلَّ 

  ولَا يجهر ِفيِهما ِبالِْقراَءِة ِلأَنهما صلَاتا نهاٍر كَساِئِر الْأَياِم 

   ةَ والْوقُوف ِبعرفَةَ والْمزدِلفَِة ورمي الِْجماِر والنحر قَولُه يبتِدئ فَيخطُب خطْبتيِن يعلِّم الناس ِفيِهما الصلَا 

  .قَاِئما ويفِْصلُ بينهما ِبجلْسٍة خِفيفٍَة كَما ِفي الْجمعِة فَِإذَا فَرغَ ِمن الْخطْبِة أَقَام الْمؤذِّنُ 

لِْقيام أَفْضلُ ِلأَنَّ الْمقْصود تعِليم الناِس وتبِليغهم والِْقيام أَمكَن ِفي ذَِلك وِإنْ ترك الْخطْبةَ أَو وِإنْ خطَب قَاِعدا أَجزأَه إلَّا أَنَّ ا
عصِر ِلأَنها تؤدى قَبلَ وقِْتها الْمعهوِد فَيفِْرد خطَب قَبلَ الزواِل أَجزأَه وقَد أَساَء ثُم إذَا فَرغَ ِمن صلَاِة الظُّهِر أَقَام الْمؤذِّنُ ِللْ

لَها إقَامةً إعلَاما ِللناِس ِبها ولَا يتطَوع بين الصلَاتيِن فَِإنْ تطَوع ِبغيِر سنِة الظُّهِر أَو اشتغلَ ِبعمٍل آخر ِمن أَكٍْل أَو شرٍب 
لْأَذَانَ ِللْعصِر وعن محمٍد لَا يِعيده وتجِزئُه الِْإقَامةُ قَالَ ِفي الْوِجيِز أَما سنةُ الظُّهِر الراِتبةُ إذَا صلَّاها لَا تفْصلُ ولَا يعاد أَعاد ا

ماِز الْجواِئطَ جرأَنَّ ش لَماع ا ثُملَ ِبهغتةُ الْأَذَانُ إذَا اشاعمالْجو امالِْإمو امرالِْإحكَانُ والْمو قْتةٌ الْوسمِنيفَةَ خأَِبي ح دِع ِعن
 فَِإنْ أَحرم بعد وِعندهما الِْإمام والْجماعةُ لَيسا ِبشرٍط ثُم لَا بد ِمن الِْإحراِم قَبلَ الزواِل تقِْدميا ِللِْإحراِم علَى وقِْت الْجمِع

   الزواِل ِفيِه ِروايتاِن عن أَِبي حِنيفَةَ إحداهما لَا يجوز لَه الْجمع حتى

جمع وِإنما يجوز إذَا صلَّى لَو صلَّى الظُّهر مع الِْإماِم قَبلَ أَنْ يحِرم ِبالْحج ثُم أَحرم ِبالْحج قَبلَ الْعصِر لَم يجز لَه الْ
 جِبالْح ِرمحم وها وِميعِن جيلَاتالص.  

ا ِفي ولُهِفع ِقفلَا ي رٍد ِلأَنَّ الظُّهمحمو فوسلُ أَِبي يقَو وهو أَهزِر أَجصلَ الْعا قَبِرمحِة إذَا كَانَ مِة الثَّاِنيايوِفي الرا وقِْته
 اِم لَمالِْإم عم رصلَّى الْعص ثُم هدحو رلَّى الظُّها فَِإنْ صقِْتهلَى وِر عصقِْدِمي الْعِلت إلَى ذَِلك اجتحا يمِإناِم وراِئِط الِْإحرلَى شع
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رش هدِعن امِنيفَةَ ِلأَنَّ الِْإمأَِبي ح دِعن ِزِه ذَِلكجي ٍة ِمناِحدكُلِّ و ةً ِمنكْعاِم رالِْإم عم كرا فَِإنْ أَدِميعِن جيلَاتطٌ ِفي الص
ى الظُّهر قَبلَ الصلَاتيِن أَو شيئًا ِمن الصلَاتيِن جاز الْجمع إجماعا ولَو صلَّى الِْإمام ِبالناِس ِفي يوِم غَيٍم ثُم استبانَ أَنه صلَّ

  الزواِل والْعصر بعد الزواِل فَِإنه يِعيد الْخطْبةَ والصلَاتيِن جِميعا 

   قَولُه ومن صلَّى ِفي رحِلِه وحده صلَّى كُلَّ واِحدٍة ِمنهما ِفي وقِْتها ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

أَي فَرضا مؤقَّتا } إنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا { ةَ علَى الْوقِْت فَرض ِبالنص قَالَ اللَّه تعالَى ِلأَنَّ الْمحافَظَ
ِم يعِني الِْإمام الْأَكْبر فَِإنَّ من صلَّى الظُّهر ِبجماعٍة فَلَم يجز تركُه إلَّا ِفيما ورد ِبِه الشرع وهو الْجمع ِبالْجماعِة مع الِْإما
  لَِكن لَا مع الِْإماِم الْأَكْبِر لَا يجوز لَه الْجمع ِعند أَِبي حِنيفَةَ كَالْمنفَِرِد 

  لُهقَو.  

نا الْممهنيب عمجي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو فَِرد   

 ادِتدلُّ امتخا يقِْتها ِفي ومهٍة ِمناِحدلَّى كُلَّ وص لَو هِه فَِإنإلَي اجتحي فَِردنالْمقُوِف واِد الْوِتدِة إلَى اماجِع ِللْحمالْج ازوِلأَنَّ ج
أَو ِمن قُوفالْو قَعأَنْ ي وعرشقُوِف ِلأَنَّ الْماالْولَ قُلْنكُونَ أَفْضقَِطٍع ِلينم رِصلًا غَيتِلِه إلَى آِخِرِه م   

مدعِر بصِللْع اعِتماِلاج ِهملَيع رسعي هقُوِف ِلأَناِد الْوِتدِة امايِل ِرعِة لَا ِلأَجاعمِة الْجانِلِصي وا همقِْتِه إنلَى وِر عصالْع قِْدميا ت
 اِقفو لِّيصقُوِف فَِإنَّ الْمالْولَاِة والص نيافَاةَ بنِقِف إذْ لَا موقُوا ِفي الْمفَرت  

   قَولُه ثُم يتوجه إلَى الْموِقِف  

  .يعِني الِْإمام والْقَوم معه عِقيب انِصراِفِه ِمن الصلَاِة 

  

   قُرِب الْجبِل قَولُه فَيِقف ِب 

وهو يسمى جبلُ الرحمِة وهو عن يِمِني الْموِقِف وعلَيِه وقَف آدم علَيِه السلَام والْمعنى أَنهم إذَا فَرغُوا ِمن الصلَاتيِن 
 ويهلِّلُونَ ويسبحونَ ِبخشوٍع وتذَلٍُّل ويصلُّونَ علَى النِبي علَيِه الصلَاةُ انتشروا ووقَف كُلُّ واِحٍد ِمنهم حيثُ شاَء ويكَبرونَ

  والسلَام ويدعونَ ِبحواِئِجِهم إلَى غُروِب الشمِس ويستحب أَنْ يِقف الِْإمام متوجها إلَى الْكَعبِة 

 فَاترعو لُهةَ قَونرع طْنإلَّا ب ِقفوا مكُلُّه    

   .وهو واٍد ِبأَسفَِل عرفَةَ وقَف ِفيِه الشيطَانُ وعرنةُ غَير منصِرٍف ِللتأِْنيِث والْعلَِميِة 
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   قَولُه وينبِغي ِللِْإماِم أَنْ يِقف ِبعرفَةَ علَى راِحلَِتِه  

ي هلَ ِلأَنإلَّا أَنَّ الْأَو ازِه جيملَى قَدع قَفو لَوو لَه ِتِهمداهشلَغَ ِفي ماِحلَِتِه كَانَ أَبلَى راِئِه فَِإذَا كَانَ ععِبد اسو النعديو وعد
  أَفْضلُ والْوقُوف قَاِئما أَفْضلُ ِمن الْوقُوِف قَاِعدا 

 و وعديو لُهقَو اِسكنالْم اسالن لِّمعي   

ويرفَع يديِه نحو السماِء ِلأَنَّ النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام كَانَ يدعو يوم عرفَةَ مادا يديِه إلَى السماِء كَالْمستطِْعِم الِْمسِكِني 
ركَبوِب يرِقفُونَ إلَى الْغفَي أَلُونَ اللَّهسيو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَى النلُّونَ عصيونَ وعرضتيونَ وعديلِّلُونَ وهيونَ و

صلَاِة علَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حواِئجهم فَِإنه وقْت مرجو ِفيِه الِْإجابةُ ويكِْثر الْواِقف ِمن التهِليِل واِلاسِتغفَاِر وال
والدعاِء ِبقَلٍْب حاِضٍر فَهذَا الْيوم أَفْضلُ أَياِم السنِة وهو معظَم الْحج ومقْصوده ويلَبي ِفي موِقِفِه ذَِلك ساعةً بعد ساعٍة ولَا 

طَع التلِْبيةَ حتى يرِمي جمرةَ الْعقَبِة وقَالَ ماِلك إذَا وقَف ِبعرفَةَ قَطَع التلِْبيةَ قَالَ ِلأَنَّ الِْإجابةَ ِباللِّساِن إنما ِهي ينبِغي أَنْ يقْ
ِري ِفي الصلَاِة فَيأِْتي ِبها إلَى آِخِر جزٍء ِمن الِْإحراِم وذَِلك يكُونُ ِعند قَبلَ اِلاشِتغاِل ِبالْأَركَاِن ولَنا أَنَّ التلِْبيةَ ِفي الْحج كَالتكِْب

  الرمِي 

   قَولُه ويستحب لَه أَنْ يغتِسلَ قَبلَ الْوقُوِف  

ِة وايقَالَ ِفي الِْهدِن ويالِْعيدِة وعماٍع كَالْجِتماج موي هِة ِلأَنعما ِفي الْجكَم ازوِء جضفَى ِبالْواكْت لَوةٌ ونالُ سذَا اِلاغِْتسه
  والِْعيديِن والِْإحراِم فَِإنْ وقَف علَى غَيِر وضوٍء أَو جنبا جاز وكَذَا لَو وقَفَت الْحاِئض والنفَساُء أَجزأَهما 

   ي الدعاِء قَولُه ويجتِهد ِف 

   اُدعوا ربكُم{ والسنةُ أَنْ يخِفي صوته ِبالدعاِء قَالَ اللَّه تعالَى 

يوم الترِويِة لَم يجِزِهم ولَو الْتبس علَى الناِس ِهلَالُ ِذي الِْحجِة فَوقَفُوا علَى ظَن أَنه يوم عرفَةَ فَتبين أَنه } تضرعا وخفْيةً 
ِلأَنه يمِكنهم الْوقُوف يوم عرفَةَ وِلأَنه أَدى الِْعبادةَ قَبلَ وقِْتها فَلَم يجز كَمن صلَّى قَبلَ الْوقِْت وِإنْ تبين أَنه يوم النحِر 

 امت مهجحو مأَهزأَج لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عونَ { ِلقَوجحت موي كُمجح {.   

  

   قَولُه فَِإذَا غَربت الشمس أَفَاض الِْإمام والناس معه علَى هينِتِهم حتى يأْتوا الْمزدِلفَةَ  

وِب فَِإنْ درلَ الْغقَب دأَح فَعدلَا يو لَها قَبهزاوِإنْ جِه ولَيَء عيوِب فَلَا شرالْغ دعفَةَ برع دح زاووِب إنْ جرلَ الْغقَب دأَح فَع
وِب مرالْغ دعا بهِمن فَعد وِب ثُمرلَ الْغفَةَ قَبرإلَى ع ادإذَا ع مالد ذَِلك هنقُطُ عسيو مِه دلَياِم فَعالِْإم ع.  

 دِعنِد إلَى الِْميقَاِت ووِبالْع هنقُطُ عسلَا يو مِه الدلَيع ِجبي هِة الِْميقَاِت أَنزاوجا قَالَ ِفي مذَا كَمهقُطُ وسلَا ي فَرقَالَ زو
يسقُطُ عنه الدم ِبالِْإجماِع ولَو أَنَّ الِْإمام أَبطَأَ ِبالدفِْع وتبين ِللناِس اللَّيلُ الثَّلَاثَِة يسقُطُ ولَو عاد إلَى عرفَةَ بعد الْغروِب لَا 
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وقَولُه حتى يأْتوا الْمزدِلفَةَ وهو دفَعوا قَبلَه ِلأَنَّ وقْت الدفِْع قَد حصلَ فَِإذَا تأَخر الِْإمام فَقَد ترك السنةَ فَلَا يجوز لَهم تركُها 
  الْمشعر الْحرام فَينِزلُونَ ِبها وسميت مزدِلفَةُ ِلأَنَّ آدم علَيِه السلَام اجتمع مع حواَء ِفيِه وازدلَف إلَيها أَي دنا ِمنها 

 أَنْ ي بحتسالْمو لُهةُ قَوِقيدِه الْملَيِل الَِّذي عبِب الْجِزلُوا ِبقُرن   

 ارلَفَاُء النِه الْخلَيع وِقدي أَي  

  حقُز قَالُ لَهي لُهقَو   

رتحيو فَعتإذَا ار حقَز ِل ِمندالْعِة ولَِميِللْع ِرفصنلَا ي وهِتفَاِعِه وِلار ِبذَِلك يمس رضلَا ي وِل ِفي الطَِّريِق كَيزالن نع ز
إلَى } فَِإذَا أَفَضتم ِمن عرفَاٍت فَاذْكُروا اللَّه ِعند الْمشعِر الْحراِم { ِبالْمارِة ، ويكِْثر ِمن اِلاسِتغفَاِر ِفي الْمزدِلفَِة ِلقَوِلِه تعالَى 

  } روا اللَّه إنَّ اللَّه غَفُور رِحيم واستغِف{ أَنْ قَالَ 

   قَولُه ويصلِّي الِْإمام ِبالناِس الْمغِرب والِْعشاَء ِبأَذَاٍن وِإقَامٍة واِحدٍة  

قَدم هفَةَ فَِإنرِر ِبعصةٌ ِبِخلَاِف الْعإقَام لَه دفْرقِْتِه فَلَا ياَء ِفي وِلأَنَّ الِْعشقِْتِه فَأُفِْردلَى وع م   

ِبالِْإقَامِة ِلِزيادِة الِْإعلَاِم وينِوي الْمغِرب هنا أَداًء لَا قَضاًء وِصفَته أَنه إذَا غَاب الشفَق أَذَّنَ الْمؤذِّنُ وأَقَام فَيصلِّي الِْإمام ِبالناِس 
ِعشاَء ِبذَِلك الْأَذَاِن والِْإقَامِة ولَا يتطَوع بينهما ولَا يتشاغَلُ ِبشيٍء فَِإنْ تطَوع بينهما أَو تشاغَلَ ِبشيٍء الْمغِرب ثُم يتِبعها الْ

مغِرب مؤخرةٌ عن وقِْتها ِبِخلَاِف الْجمِع ِبعرفَةَ ِلأَنَّ أَعاد الِْإقَامةَ ولَا تشترطُ الْجماعةُ ِلهذَا الْجمِع ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنَّ الْ
   .الْعصر مقَدم علَى وقِْتِه 

  

   قَولُه ومن صلَّى الْمغِرب ِفي الطَِّريِق وحده لَم يجِزِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد  

ا لَما مهتادِه إعلَيعو رالْفَج طْلُعي .  

 رالْفَج إذَا طَلَع هِلأَن ِربغلَّى الْمِلفَِة صدزِصلَ إلَى الْملَ أَنْ يقَب رالْفَج طْلُعأَنْ ي ِشيخ لَواَء وأَس قَدو ِزئُهجي فوسو يقَالَ أَبو
صلَاةَ قَبلَ الْفَواِت وقَولُه لَم يجِزِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ يعِني أَنها موقُوفَةٌ فَِإنْ أَعادها فَات وقْت الْجمِع فَكَانَ علَيِه أَنْ يقَدم ال

م يِعدها حتى طَلَع الْفَجر ِبالْمزدِلفَِة قَبلَ طُلُوِع الْفَجِر كَانت الْمعادةُ ِهي الْفَرض وانقَلَبت الْمغِرب الْأُولَى ناِفلَةً وِإنْ لَ
  انقَلَبت إلَى الْجواِز فَِإنْ صلَّى الْمغِرب والِْعشاَء وحده أَجزأَه والسنةُ أَنْ يصلِّيهما مع الِْإماِم 

    قَولُه فَِإذَا طَلَع الْفَجر صلَّى الِْإمام ِبالناِس الْفَجر ِبغلٍَس 

  إنما قَدم صلَاةَ الْفَجر هنا ِلأَجِل اِلاشِتغاِل ِبالْوقُوِف كَتقِْدِمي الْعصِر ِبعرفَةَ 
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  هعم اسالن قَفوو قَفو ثُم لُهقَو   

 وهذَا الْوقُوف ِبمزدِلفَةَ ِعندنا واِجب ولَيس ِبركٍْن فَدعا إلَى أَنْ يسِفروا ِجدا ويتضرعونَ ِفي الدعاِء كَما قُلْنا ِفي عرفَةَ
 مد هملْزذٍْر يِر عيِبغ كَهرت ى لَوتح.  

  

   قَولُه والْمزدِلفَةُ كُلُّها موِقف إلَّا بطْن محسٍر  

  ف ِفيِه إبِليس متحسرا وهو واٍد ِبأَسفَِل مزدِلفَةَ عن يساِرها وقَ

   قَولُه ثُم أَفَاض الِْإمام والناس معه قَبلَ طُلُوِع الشمِس حتى يأْتوا ِمنى  

ذَا ِفي الْوِجيِز ويقُولُ اللَّهم إلَيك أَفَضت الِْإفَاضةُ مع الِْإماِم سنةٌ ولَو أَفَاض قَبلَه لَا يلْزمه شيٌء ِبِخلَاِف الِْإفَاضِة ِمن عرفَةَ كَ
 ِجبتاسِتي وبولْ تاقْبِعي ورضت محارِري وأَج ظِّمعِكي وسلْ نت فَاقْبِهبك رِمنت وِغبك رِإلَيفَقْت وذَاِبك أَشع ِمنو

  دعوِتي ويلَبي ِفي أَثْناِء دعاِئِه 

   ه فَيبتِدئ ِبجمرِة الْعقَبِة فَيرِميها ِمن بطِْنقَولُ 

   الْواِدي ِبسبِع حصياٍت 

ويستحب أَنْ يغِسلَ الْحصى كَذَا ِفي الْمستصفَى ويجعلَ مكَّةَ عن يساِرِه وِمنى عن يِميِنِه ويرِمي ِمن أَسفَلَ إلَى أَعلَى 
ِفي و ِويا رِة ِلمرمِد الْجِعن ا ِمنذَهاٍة أَخصِمي ِبحرلَا يالطَِّريِق و ِمن ِلفَِة أَودزالْم اِر ِمنى الِْجمصذَ حأْخأَنْ ي بحتسي

جلْ حقْبي لَم ناةُ مصا حهِلأَنو فَعرى يصالْح ا قُِبلَ ِمنِديِث أَنَّ مالْح قْتواَء وأَس قَدو ازا جى ِبهمر لَوِبِه و اَءمشتفَي ه
  .الرمِي ِفي هذَا الْيوِم بعد طُلُوِع الشمِس ويمتد إلَى الْغروِب ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

هرِإنْ أَخاًء وقَض هدعا بماِل ووإلَى الز فوسو يقَالَ أَبِد وإلَى الْغ هرِإنْ أَخِه ولَيَء عيلَا شى ومِم روذَا الْيِل ِفي هإلَى اللَّي 
لُوِع رمى وعلَيِه دم ولَو رمى جمرةَ الْعقَبِة بعد طُلُوِع الْفَجِر قَبلَ طُلُوِع الشمِس يوم النحِر جاز ِعندنا والْأَفْضلُ بعد طُ

الشمِس ويجوز أَنْ يرِمي ِبكُلِّ ما كَانَ ِمن ِجنِس الْأَرِض ِبشرِط وجوِد اِلاسِتهانِة حتى لَا يجوز ِبالْفَيروزِج والْياقُوِت وِلهذَا 
  .ا يجوز أَنْ يرِمي ِبالطِِّني لَو أَخذَ كَفا ِمن تراٍب ورمى ِبِه مكَانَ حصاٍة جاز ِعندنا وكَذَ

وقَالَ الشاِفِعي لَا يجوز إلَّا ِبالْحجِر وقَولُه ِمن بطِْن الْواِدي يعِني ِمن أَسفَِلِه إلَى أَعلَاه وينبِغي أَنْ يقَع الْحصى ِعند الْجمرِة 
ب قَعو ى لَوتا حها ِمنقَِريب أَو قَِريب هونا دمِعيِد والْب دٍع ِفي حكُونَ ثَلَاثَةُ أَذْرِد أَنْ يعالْبِب والْقُر دحو زجي ا لَمِعيد.  

ا دٍع ِلأَنَّ مةَ أَذْرسمقُوِط خِضِع السوم نيباِمي والر نيكُونَ بِي أَنْ يمالر ارِة ِمقْدايِفي الِْهدو لَوا وحكُونُ طَري ونَ ذَِلك
 هِزِه ِلأَنجي ا لَمعضا وهعضو لَوِة ونالَفَِة السخِسيٌء ِلمم هٍي إلَّا أَنمى رنِفيِه أَدِه ويمى إلَى قَدمر هِلأَن أَهزا أَجحا طَرهحطَر

   و الِْفضِةلَيس ِبرمٍي ولَو رمى ِبالذَّهِب أَ

 رٍة لَا غَياِحداٍة وصح نع أَهزةً أَجاِحدةً وفْعاٍت ديصِع حبى ِبسمر لَوِض وِس الْأَرِجن ِمن سلَي هِلأَن وزجِر لَا يعالْب أَو  
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   قَولُه ِمثْلَ حصى الْخذِْف  

قْدار الِْحمصِة وِقيلَ ِمقْدار النواِة وِقيلَ ِمقْدار الْأُنملَِة ولَو رمى ِبأَكْبر ِمن حصى الْخذِْف الْخذْف ِصغار الْحصى ِقيلَ إنه ِم
عت الْحصاةُ علَى رأِْس رجٍل أَو علَى أَو أَصغر ِمنه أَجزأَه إلَّا أَنه لَا يرِمي ِبالِْكباِر خشيةَ أَنْ يتأَذَّى ِبِه غَيره ولَو رمى فَوقَ

ظَهِر بِعٍري ثُم وقَعت ِهي ِبنفِْسها علَى الْجمرِة أَجزأَه وِإنْ أَخذَها الرجلُ ووضعها لَم يجز وكَيِفيةُ الرمِي أَنْ يأْخذَ الْحصاةَ 
  .ِه ويرِمي ِبها ِبطَرِف إبهاِمِه ومسبحِت

  .وِفي الِْهدايِة يضع الْحصاةَ علَى ظَهِر إبهاِمِه الْيمنى ويستِعني ِبالْمسبحِة وصحح ِفي النهايِة الْوجه الْأَولَ 

  

   قَولُه يكَبر مع كُلِّ حصاٍة  

كِْبِري أَجكَانَ التم حبس لَوطِْن وب اٍت ِمنيصِع حبةَ ِبسرمى الْجمر هِد اللَِّه أَنبِن عاِلِم بس نى عوريوِل الذِّكِْر وصِلح أَهز
ورا وعملًا مشكُورا وقَالَ حدثَِني أَِبي الْواِدي يكَبر مع كُلِّ حصاٍة اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّهم اجعلْه حجا مبرورا وذَنبا مغفُ

  } أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ يرِمي جمرةَ الْعقَبِة ِمن هذَا الْمكَاِن ويقُولُ كُلَّما رمى ِبحصاٍة ِمثْلَ ما قُلْت { 

   قَولُه ولَا يِقف ِعندها  

أَصلُ أَنَّ كُلَّ رمٍي بعده رمي فَِإنه يِقف ِعنده وكُلُّ رمٍي لَيس بعده رمي فَِإنه لَا يِقف ِعنده ولَا يرِمي ِمن الِْجماِر يوم والْ
 رِة لَا غَيقَبةَ الْعرمِر إلَّا جحالن  

    مع أَوِل حصاٍة قَولُه ويقْطَع التلِْبيةَ 

   فَِإنْ حلَق قَبلَ أَنْ يرِمي جمرةَ الْعقَبِة قَطَع التلِْبيةَ ِلأَنه قَد حلَّ ِمن الِْإحراِم والتلِْبيةُ لَا تثْبت ِعند التحلُِّل وِإنما يؤتى ِبها ِفي

ذَا قُلْنِلهاِم ورطْلَِق الِْإحلَ مقَب تيالْب ارِي فَِإنْ زمالر دعا بلُّلُ كَمحالت لَه أُِبيح قَد هِلأَن هيده حةَ إذَا ذَبلِْبيالت قْطَعي رصحا إنَّ الْم
التلِْبيةَ يؤتى ِبها ِفي مطْلَِق الِْإحراِم ولَم يبق الِْإحرام إلَّا ِمن الرمِي والْحلِْق والذَّبِح قَطَع التلِْبيةَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد ِلأَنَّ 

 رجالْح لَمتا إذَا اسهقْطَعي ِمرتعالْمِمِر وتعِزلَِة الْمنكُونُ ِبماِء فَيسالن.  

 أَو ِلقحي ا لَمي ملَبي هأَن فوسأَِبي ي نعا إذَا وأَماِء وسِة الناحِم إبدِليِل عاِلِه ِبدِبح هامرِر ِلأَنَّ إححِم النوي ِمن سمولَ الشزت
  ذَبح قَبلَ أَنْ يرِمي قَطَع التلِْبيةَ ِلأَنه تحلَّلَ ِبالذَّبِح فَهو كَما لَو تحلَّلَ ِبالْحلِْق 

 ثُم لُهقَو بإنْ أَح حذْبي    

  هذَا دِليلُ عدِم الْوجوِب فَِإذَا أَراد أَنْ يذْبح قَدم الذَّبح علَى الْحلِْق 
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   قَولُه ثُم يحِلق أَو يقَصر والْحلْق أَفْضلُ  

ني ثَلَاثًا وِللْمقَصِرين مرةً وِلأَنَّ اللَّه ذَكَر الْمحلِِّقني ِفي الْقُرآِن قَبلَ الْمقَصِرين ِلأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم دعا ِللْمحلِِّق
وِء وضالْو عالَ ماِلاغِْتس هبقِْصٍري فَأَشت ضعقِْصِري بِفي التفَِث واِء التا ِفي قَضلُ كَمأَكْم لْقِلأَنَّ الْحو عبلِْق ركِْفي ِفي الْحي

الرأِْس اعِتبارا ِبالْمسِح وحلْق الْكُلِّ أَفْضلُ والتقِْصري أَنْ يأْخذَ ِمن رُءوِس شعِرِه ِمقْدار الْأُنملَِة فَِإنْ كَانَ ِبرأِْسِه قُروح أَو ِعلَّةٌ 
لَا يى ووسالْم ِمرأَنْ ي ِطيعتسلَا ي را مرعأِْسِه شلَى رع كُني لَم لَوِه ولَيَء عيلَا شو لَقح نِزلَِة منلَّ ِبمح قِْصِريِه فَقَدِصلَ إلَى ت

 لَوو اِجبو مهضعقَالَ بو بحتسم مهضعقَالَ ب اِجبو أَو بحتسم ولْ ههأِْسِه ولَى رى عوسلِْق الْملَ الْحقَب هأَظْفَار قَلَّم
لَه أُِبيح قَد هٍد ِلأَنمحمو فوسأَِبي ي دِه ِعنلَيع ملَا د هأَن اِويى الطَّحورو مِه دلَيفَع   

  التحلُّلُ كَذَا ِفي الْوِجيِز 

   قَولُه وقَد حلَّ لَه كُلُّ شيٍء إلَّا النساَء  

 ِحلَّ لَهي لِْق لَملَ الْحِة قَباريِللز طَاف لَوو الطِّيباَء وسإلَّا الن اِلكقَالَ مو ِحلُّ لَهلَِة لَا يالْقُبِس وطِْء كَاللَّمالْو اِبعوكَذَا تو
كَذَا ِفي الْكَر طُفي لَم نِزلَِة منِبم ارصاُء وسالنو الطِّيب ِخي.  

  

   قَولُه ثُم يأِْتي مكَّةَ ِمن يوِمِه ذَِلك أَو ِمن الْغِد أَو ِمن بعِد الْغِد فَيطُوف ِبالْبيِت طَواف الزيارِة سبعةَ أَشواٍط  

و وضفْرالْم افالطَّوِر وحِم النوي افطَوِة والِْإفَاض افى طَومسيِر وطُلُوِع الْفَج دعاِف بقِْت الطَّولُ وأَوِر وحالن امأَي هقْتو
ا ِفي التا كَملُهاِم أَفْضِذِه الْأَيلُ هأَوِه ولَيع بترم افالطَّوفَةَ ورقُوِف ِبعِللْو قْتِل واللَّي ِمن لَها قَبِر ِلأَنَّ محِم النوي ِة ِمنِحيض

ولَا بد ِمن النيِة ِفي الطَّواِف ولَا يفْتِقر إلَى التعِيِني حتى لَو طَاف هاِربا ِمن عدو أَو سبٍع أَو طَاِلبا ِلغِرٍمي ولَا ينِوي الطَّواف لَا 
 يِصح ِمن غَيِر ِنيٍة والْفَرق أَنَّ الْوقُوف ركْن ِعبادةٌ ولَيس ِبِعبادٍة مقْصودٍة يجِزئُه عن طَواِفِه ِبِخلَاِف الْوقُوِف ِبعرفَةَ حيثُ

حتى لَو طَاف يوم النحِر طَوافًا والطَّواف ِعبادةٌ مقْصودةٌ وِلهذَا يتنفَّلُ ِبِه فَلَا بد ِمن اشِتراِط النيِة ِفيِه ِلأَنَّ ِجهةَ النيِة ِلتعِييِنِه 
كَانَ أَوجبه علَى نفِْسِه كَانَ عن طَواِف الزيارِة كَما ِفي صوِم رمضانَ وِإنْ ِشئْت قُلْت ِلأَنَّ الْوقُوف ركْن يقَع ِفي نفِْس 

طَوِه ولَيِملُ عتشت جةُ الْحاِم فَِنيراِف الِْإحِة ِفي الطَّويالن نِني عغاِم لَا يرِة ِفي الِْإحيالن ودجلُِّل فَوحالت دعى بدؤِة ياريالز اف
واف تفْعلُ ِفي أَوِل أَياِم النحِر علَى ِلأَنها لَا تشتِملُ علَيِه قَالَ ِفي النهايِة الْأُمور الْأَربعةُ وِهي الرمي والذَّبح والْحلْق والطَّ

 اِبطُهضِتيِب ورالت  

   ر ذ ح ط  

   الرمي: فَالراُء 

كُونَ ساِتر الْعورِة الطَّواف تفْعلُ ِفي أَياِم النحِر ويِجب علَى الطَّاِئِف أَنْ ي: الْحلْق ، والطَّاُء : الذَّبح ، والْحاُء : ، والذَّالُ 
 لَامِه السلَيِلِه عِس ِلقَوجالنِث ودالْح ا ِمنالْكَلَاِم { طَاِهر لَاةٌ فَأَِقلُّوا ِفيِه ِمنِت صيِبالْب افالطَّو {.  
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لَا ي اِفِعيقَالَ الشا وندا ِعناِئزج افُهِة كَانَ طَوارلَّ ِبالطَّهلْ فَِإنْ أَخةَ هارونَ ِفي أَنَّ الطَّهرأَختا الْمنابحأَص كَلَّمتاِفِه وِبطَو دتع
  .ِهي واِجبةٌ أَو سنةٌ فَقَالَ ابن شجاٍع سنةٌ 

نَّ الطَّواف ركْن ِمن أَركَاِن الْحج فَلَم تكُن وقَالَ أَبو بكٍْر الراِزي واِجبةٌ والدِليلُ علَى أَنها لَيست ِبشرٍط ِفي الطَّواِف أَ
 ِإنْ طَافِه ولَيَء عيلَا شو ذَِلك لَه ِم كُِرههرِر الدقَد ِمن ةٌ أَكْثَراسجِبِه نِفي ثَوو ِإنْ طَافقُوِف وِطِه كَالْورش ةُ ِمنارالطَّه

ِه قَدر ما لَا تجوز معه الصلَاةُ أَجزأَه الطَّواف وعلَيِه دم والْفَرق أَنَّ النجاسةَ لَم يمنع ِمنها ِلمعنى وقَد انكَشف ِمن عورِت
ِلأَن فالْكَش لَا كَذَِلكِجِد وسلِْويثٌ ِللْمت هِلأَن هِمن ِنعا ممِإناِف وِبالطَّو صتخِليِل ياِف ِبدِبالطَّو صتخى ينعِلم هِمن وعنمم ه

 لَامِه السلَيِلِه عانٌ { قَويرلَا عو ِركشِت ميِبالْب طُوفَنِه } لَا يلَيفَكَانَ ع هانقْصن بجاِف أَوِبالطَّو هنع ِهينالْم صتِإذَا اخو
لَوو هانربج اما دةُ مادِه الِْإعلَيا فَعِإنْ كَانَ قَاِدرِه ولَيَء عيلَا شو أَهزِي أَجشلَى الْمقَاِدٍر ع رِرِه إنْ كَانَ غَيبلَى دفًا عحز طَاف 

نَ ِلِعلٍَّة أَجزأَه وِإنْ كَانَ ِلغيِر ِعلٍَّة تِجب علَيِه الِْإعادةُ أَو ِبمكَّةَ وِإنْ رجع إلَى بلَِدِه فَعلَيِه دم وكَذَا إذَا ِطيف ِبِه محمولًا إنْ كَا
الدم وهلْ يجِزئ الْحاِملُ عن طَواِفِه قَالَ الْخجنِدي يجِزئ ذَِلك عن الْحاِمِل والْمحموِل جِميعا وسواٌء نوى الْحاِملُ 

نع افالطَّوبجأَو لَوِوِه وني لَم وِل أَومحالْم نعفِْسِه ون    

 أَو طُوفي وهلَاةُ والص تِإذَا أُِقيمو أَهزأَج هبجا أَوفًا كَمحز ا فَِإنْ طَافاِشيم طُوفِه أَنْ يلَيفًا فَعحز اففِْسِه الطَّولَى نع
صيو كُهرتى يعسلَاِة يالص اِغ ِمنالْفَر دعِه بلَيِني عبي لِّي ثُم.   

  

  كُني ِإنْ لَمِه ولَيع يعلَا ساِف وذَا الطَّولْ ِفي همري وِم لَماِف الْقُدطَو ِقيبِة عورالْمفَا والص نيى بعفَِإنْ كَانَ س لُهقَو
   ي هذَا الطَّواِف وسعى بعده علَى ما قَدمنا قَدم السعي رملَ ِف

ِلأَنَّ السعي لَم يشرع إلَّا مرةً واِحدةً وكَذَا الرملُ ما شِرع إلَّا مرةً واِحدةً ِفي طَواٍف بعده سعي ولَو طَاف تطَوعا ِفي 
دعى بعسو جاِم الْحرإح اِجبو هاِف ِلأَنذَا الطَّوه دعب وه يعأَنَّ الس لَماعِة وارياِف الزِفي طَو يعِه السلَيع ِجبي لَم ه

ِميِه بعد طَواِف الْقُدوِم تيِسريا والْواِجب يترتب بعد الْفَرِض لَِكن لَما كَانَ هذَا يوم ِفيِه جمع ِمن الْمناِسِك رخص ِفي تقِْد
 جِر الْحهكُونَ ِفي أَشوِم أَنْ ياِف الْقُدطَو عقِْدِميِه مِط ترش نمو  

   قَولُه وقَد حلَّ لَه النساُء  

   وكَذَا إذَا طَاف أَكْثَره حلَّ لَه النساُء ِلأَنَّ ِللْأَكْثَِر حكْم الْكُلِّ

  جِفي الْح وضفْرالْم وه افذَا الطَّوهو لُهقَو   

والركْن ِفي هذَا الطَّواِف أَربعةُ أَشواٍط وما زاد علَيها } ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق { إذْ هو الْمأْمور ِبِه ِفي قَوله تعالَى 
ِة الرِتمِلت اِجبا ولَهفَع لَامِه السلَيع ِبيِملَ أَنَّ النتةُ اُحاِقيةُ الْبتالساِب ، وِبالِْكت وضفْرم اِحدطَ الْووِلأَنَّ الش ِحيحالص وكِْن ه

نا ِللِْكتاِب وجعلْنا النصف واِجبا عملًا ِباِلاحِتمالَيِن كَذَا ِفي بيانا ِللِْكتاِب واحتملَ أَنه فَعلَها ابِتداًء فَجعلْناه ِفي النصِف بيا
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  .الْوِجيِز 

  

   قَولُه ويكْره تأِْخريه عن هِذِه الْأَياِم  

  يعِني أَيام النحِر ِلأَنه مؤقَّت ِبها وأَفْضلُها أَولُها 

   خره عنها لَِزمه دم ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَولُه فَِإنْ أَ 

 ِجبلَا ي ذَِلك دعب طُوفت ِر ثُمحالن امأَي ِضيمى تتح افالطَّو رخؤاَء فَتفَسن ا أَواِئضأَةً حركُونَ اماِبيِع إلَّا أَنْ تنقَالَ ِفي الْي
  .علَيها شيٌء 

  

   ه وكَذَِلك إنْقَولُ 

   

  

  لْقالْح رأَخ   

 امأَي وهاٍن ومِبز صتخي لْقِنيفَةَ أَنَّ الْحأَِبي ح دلُ ِعنالْأَصِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنضأَي مد هملْزِر يحاِم النأَي نع هرِني إذَا أَخعي
حرم فَِإنْ فُِقد ِمنهما شيٌء لَِزمه دم وِعند أَِبي يوسف لَا يختص ِبِهما وِعند محمٍد يختص ِبمكَاٍن النحِر وِبمكَاٍن وهو الْ

اف ِفي حق التضِمِني ِبالدِم أَما ِفي وهو الْحرم ولَا يختص ِبزماٍن وِعند زفَر يختص ِبزماٍن ولَا يختص ِبمكَاٍن وهذَا الِْخلَ
  حق التحلُِّل فَلَا يتوقَّف ِباِلاتفَاِق أَي أَنه يحصلُ ِبِه التحلُّلُ أَينما كَانَ 

   قَولُه ثُم يعود إلَى ِمنى فَيِقيم ِبها  

   ِمنه يرِجع ِمن ساعِتِه إلَى ِمنى ويِبيت ِبها فَِإنْ بات ِبمكَّةَ فَقَد أَساَء ولَا شيَء علَيِه يعِني بعد طَواِف الزيارِة إذَا فَرغَ

   قَولُه فَِإنْ زالَت الشمس ِمن الْيوِم الثَّاِني ِمن النحِر رمى الِْجمار الثَّلَاثَ  

لَ الزقَب ناهمر لَوو وزجاِل لَا يو.  

  

  ِجدسِلي الْمِباَلَِّتي ت ِدئتبي لُهقَو   

  يعِني مسِجد الْخيِف والْخيف ما انحدر ِمن الْجبِل وارتفَع عن مِسيِل الْماِء كَذَا ِفي الصحاِح 
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   لِّ حصاٍة قَولُه فَيرِميها ِبسبِع حصياٍت يكَبر مع كُ 

وذَِلك بعد أَنْ يصلِّي الظُّهر وقَولُه يكَبر مع كُلِّ حصاٍة أَي يقُولُ ِبسِم اللَِّه واَللَّه أَكْبر ويرفَع يديِه عِقيب كُلِّ حصاٍة ويدعو 
مالس وحِه نيدي اِطنلُ بعجيِتِه واجِبح ِفي اللَّهو فوسلُ أَِبي يذَا قَوهِه ويِكبنا ِحذَاَء ملُغُ ِبِهمبيِة وِعياِئِر الْأَدا ِفي ساِء كَم

  ظَاِهِر الروايِة يجعلُ باِطن كَفَّيِه نحو الْكَعبِة ذَكَره الْخجنِدي ِفي باِب ِصفَِة الصلَاِة 

 دِعن ِقفيو لُها قَوه   

  أَي ِعند الْجمرِة 

   فَيدعو  

  ِلأَنه رمي بعده رمي فَكَانَ ِمن سنِتِه الْوقُوف بعده ويستحب أَنْ يرِمي هِذِه الْجمرةَ والثَّاِنيةَ ماِشيا 

   قَولُه ثُم يرِمي الَِّتي 

ِقفيو ا ِمثْلَ ذَِلكِليها تهدِعن    

 مقَدا تِلم  

   قَولُه ثُم يرِمي جمرةَ الْعقَبِة كَذَِلك ولَا يِقف ِعندها  

ر هدعب سٍي لَيمكُلُّ رو هدعب ِقفي هفَِإن يمر هدعٍي بملُ أَنَّ كُلَّ رالْأَصو يمر هدعب سلَي يمر هِلأَنَّ ِلأَن هدعب ِقفلَا ي هفَِإن يم
 تهتان ةَ قَدادالِْعب.  

  

  اِل كَذَِلكوالز دعالثَّلَاثَ ب ارى الِْجممِد رالْغ فَِإذَا كَانَ ِمن لُهقَو   

دِعن ِقفلَا يِن ويالْأُولَي دِعن ِقفِس فَيلَ ِبالْأَما فَعلُ كَمفْعي اٍم أَيثَلَاثَةُ أَيِر وحالن مواٍم يةُ أَيعبِي أَرمالر قَاتِة أَوقَبِة الْعرمج 
بعده فَِفي الْأَوِل وقْت مكْروه وهو ما بعد طُلُوِع الْفَجِر إلَى طُلُوِع الشمِس ومسنونٌ وهو ما بعد طُلُوِع الشمِس إلَى 

الزواِل ومباح وهو ما بعد الزواِل إلَى الْغروِب وما بعد ذَِلك إلَى طُلُوِع الْفَجِر مكْروه وِفي الْيوِم الثَّاِني والثَّاِلِث ِمن طُلُوِع 
ِمنونٌ ونسوِب مرإلَى الْغ هدعا بمو وزجاِل لَا يوِر إلَى الزلَ الْفَجِل قَبى ِباللَّيمفَِإنْ ر وهكْرِر موِب إلَى طُلُوِع الْفَجرِد الْغعب 

 طُلُوِع الْفَجِر جاز ولَا شيَء علَيِه وأَما الْيوم الراِبع فَِعند أَِبي حِنيفَةَ ِمن طُلُوِع الْفَجِر إلَى الْغروِب إلَّا أَنَّ ما قَبلَ الزواِل

 هِنيفَةَ قَاسو حأَبالثَّاِلِث وِم الثَّاِني وولَى الْيا عاسِقي لَهقَب وزجلَا ياِل ووالز دعا بم هقْتا ومهدِعنونٌ ونسم هدعا بمو وهكْرم
اِبِع لَا يالر موي سمالش تبِل فَِإذَا غَرِم الْأَوولَى الْيع ِجبيو لُهقَطَ ِفعِي فَسمالر قْتى وضم قَد هِل ِلأَنِباللَّي ِميرأَنْ ي وزج

 ِدينجالْخ هقُوِط ذَكَرِللس مِه دلَيع.   
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 مر ِقيمأَنْ ي ادِإنْ أَركَّةَ وإلَى م فَرن فْرلَ النجعتأَنْ ي ادفَِإذَا أَر لُهاِل قَووز دعاِبِع بِم الروالثَّلَاثَ ِفي الْي ارى الِْجم
   الشمِس 

موالْيونَ ِفيِه وِقري اسِبالْقَاِف ِلأَنَّ الن الْقَر موالثَّاِني يِر وحالن موى يمسلُ يالْأَو موفَالْي وعجالر وهكُوِن الْفَاِء وِبس فْرالن 

الثَّاِلثُ النفْر الْأَولُ وِإنما يجوز النفْر ِفيِه قَبلَ طُلُوِع الْفَجِر ِمن يوِم الراِبِع أَما إذَا طَلَع تعين علَيِه الرمي ويوم الراِبِع يسمى 
اِلثَ عشر فَمتى طَلَع الْفَجر ِفيِه وهو ِبِمنى لَِزمه الْوقُوف ِللرمِي ِلدخوِل وقِْت الرمِي يوم النفِْر الثَّاِني ويوم الراِبِع هو يوم الثَّ

ِم الروِفي الْي ارى الِْجممى رتح قَفو لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيى ِلأَنَّ النِبِمن ِقيملُ أَنْ يالْأَفْضالَى وعله تا قَوأَماِبِع و } نفَم
أَي } ومن تأَخر فَلَا إثْم علَيِه { وهما الْيوم الثَّاِني والثَّاِلثُ ِمن أَياِم النحِر وقَوله تعالَى } تعجلَ ِفي يوميِن فَلَا إثْم علَيِه 

  .تأَخر إلَى الْيوِم الراِبِع 

  

   قَولُه فَِإنْ قَدم الرمي ِفي هذَا الْيوِم  

يعِني يوم الراِبِع قَبلَ الزواِل بعد طُلُوِع الْفَجِر جاز ِعند أَِبي حِنيفَةَ وهو اسِتحسانٌ ِلأَنه لَما ظَهر أَثَر التخِفيِف ِفي هذَا الْيوِم 
رالت قلَى ِفي حا أَوقَاِت كُلِّهاِزِه ِفي الْأَووِفي ج رظْهِك فَلَأَنْ ي.  

 هنع اللَّه ِضير رمكَانَ عى وى إلَّا ِبِمناِلي ِمنلَي ِبيتأَنْ ي هكْرياِل ووالز دعِفيِه إلَّا ب يمالر وزجلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
بدؤي يمِه الرلَيلَ عهسِلي بجو ها ِلأَنندٌء ِعنيش هملْزا لَا يدمعتا مِرهِفي غَي اتِة فَِإنْ بايا كَذَا ِفي الِْهدقَاِم ِبهِك الْمرلَى تع 

بالْج وِجبلَا ي كُهرفَت جاِل الْحأَفْع ِمن كُني اِمِه فَلَمِة ِفي أَيايهكَذَا ِفي الن ر  

   قَولُه ويكْره أَنْ يقَدم الِْإنسانُ ثَقَلَه إلَى مكَّةَ 

 ِميرى يتح ِقيميو   

عنمكَانَ ي هنع اللَّه ِضير رمأَنَّ ع ِوير قَدو همدخو هاعتم وهالْقَاِف وِح الثَّاِء وِبفَت ثَقَلَه هِلأَنِه ولَيع بدؤيو ذَِلك ِمن 
يوِجب شغلَ قَلِْبِه فَيمنعه ِمن إتماِم سنِة الرمِي وكَذَا يكْره ِللِْإنساِن أَنْ يجعلَ شيئًا ِمن حواِئِجِه خلْفَه ويصلِّي ِمثْلَ النعِل 

  به فَلَا يتفَرغُ ِللِْعبادِة علَى وجِهها ِلأَنَّ قَلْبه حيثُ رحلُه ومتاعه وِشبِهِه ِلأَنه يشِغلُ قَلْ

   قَولُه فَِإذَا نفَر إلَى مكَّةَ نزلَ ِبالْمحصِب  

ي الْأَبطَِح ووقَف ِفيِه ساعةً علَى راِحلَِتِه يدعو ويقَالُ وهو الْأَبطُح يعِني إذَا فَرغَ ِمن رمِي الِْجماِر ومضى إلَى مكَّةَ أَتى واِد
  .لَه خيف بِني ِكنانةَ والنزولُ ِبِه سنةٌ ِعندنا ِلأَنَّ النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام نزلَ ِبِه قَصدا 
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  طُوفكَّةَ فَيلُ مخدي ثُم لُها قَولُ ِفيهمراٍط لَا يوةَ أَشعبِت سيِبالْب   

ِلأَنه لَا سعي بعده ورخص ِللنساِء الْحيِض ِفي ترِكِه ولَا يسعى بعده ِلأَنَّ السعي لَا يتكَرر ويصلِّي ركْعتي الطَّواِف بعده ِلأَنَّ 
   ِبركْعتيِن سواٌء كَانَ الطَّواف فَرضا أَو نفْلًا كَذَا ِفي النهايِة ختم كُلِّ طَواٍف

   قَولُه وهذَا الطَّواف طَواف الصدِر  

دصيو تيالْب عدوي هِت ِلأَنيٍد ِبالْبهآِخِر ع افطَواِو وِح الْواِع ِبفَتدالْو افى طَومسيو فْرالن لَّ لَهإذَا ح هقْتلُ وخديو هنع ر
  الْأَولُ 

   قَولُه وهو واِجب إلَّا علَى أَهِل مكَّةَ  

 أَهِل مكَّةَ ِمن أَهِل ِلأَنه يِجب ِلمفَارقَِة الْبيِت وتوِديِعِه وهم لَا يفَاِرقُونه ولَا يصدرونَ عنه وكَذَا من كَانَ ِفي حكِْم
الْمواِقيِت ومن دونها إلَى مكَّةَ ِلأَنهم ِفي حكِْم أَهِل مكَّةَ ِبدِليِل جواِز دخوِلِهم مكَّةَ ِبغيِر إحراٍم وِإنما كَانَ طَواف الصدِر 

   ا الْبيت فَلْيكُن آِخر عهِدِه ِبِهواِجبا ِلقَوِلِه علَيِه السلَام من حج هذَ

 هدعب إذَا أَقَام هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نعو رآخ افِه طَولَيع سِر فَلَيداِف الصطَو دعكَّةَ باغَلَ ِبمشوِب فَِإنْ تجِللْو رالْأَمو افالطَّو
أَنْ ي لَه ِحبتاِء اُسا إلَى الِْعشم ِجعري هِر فَِإندِللص طُفي لَمو فَرن نمِر فَاِصلٍَة وغَي ِت ِمنيا ِللْبعدوكُونَ مِلي رافًا آخطَو طُوف

جفَِإنْ ر مد هملْزيو ِجعري لَم ِتِه الِْميقَاتزاوجم دعب فَِإنْ ذَكَر الِْميقَات زاوجتي لَم نيعت ها ِلأَناِفهِبطَو ِدئتبيٍة ورمِبع عجر ع
 مالد هنقَطَ عسِر ودِللص ِتِه طَافرمع غَ ِمناِم فَِإذَا فَررِه ِبالِْإحلَيع  

   قَولُه ثُم يعود إلَى أَهِلِه  

د صرح ِبِه ِفي الْمستصفَى فَقَالَ تكْره الْمجاورةُ ِبمكَّةَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلخوِف ِفي هذَا إشارةٌ إلَى كَراهِة الْمجاورِة وقَ
هِمن حِح أَقْبالْقُب ِظيما عِفيه بِب فَِإنَّ الذَّنقُوِع ِفي الذَّنِف الْووخِة وبيقُوِط الْهسِة ومرِقلَِّة الْحلَِل وا لَا الْممهدِعنا وِرهِفي غَي 

   .تكْره الْمجاورةُ بلْ ِهي أَفْضلُ 

  

   قَولُه فَِإنْ لَم يدخلْ الْمحِرم مكَّةَ وتوجه إلَى عرفَاٍت ووقَف ِبها علَى ما قَدمناه فَقَد سقَطَ عنه طَواف الْقُدوِم  

  يلْزمه ِلدخوِل مكَّةَ ولَم يدخلْ كَما لَا يلْزمه تِحيةُ الْمسِجِد إذَا لَم يدخلْه ِلأَنه إنما 

   قَولُه ولَا شيَء علَيِه ِلترِكِه  

 اِبرالْج ِجبِن لَا ينِك السرِبتةٌ ونس هِلأَن  
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   عرفَةَ ما بين زواِل الشمِس ِمن يوِم عرفَةَ إلَى طُلُوِع الْفَجِر ِمن يوِم النحِر فَقَد أَدرك الْحج قَولُه ومن أَدرك الْوقُوف ِب 

وِف ِمن طُلُوِع الشمِس ِمن يوِم سواٌء كَانَ عاِلما ِبها أَو جاِهلًا ولَو وقَف قَبلَ الزواِل لَم يعتد ِبِه وقَالَ ماِلك وقْت الْوقُ
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عا ِلقَوندِعن أَهزِتِه أَجاعس ِمن اِل فَأَفَاضوالز دعب قَفِة إذَا وايفَةَ قَالَ ِفي الِْهدرفَةَ { عرِبع قَفو نم

 اٍر فَقَدهن ٍل أَولَي ةً ِمناعس هجح مت { وِب فَِإنْ لَمرِد الْغعإلَى ب قُوفالْو دمِه أَنْ يلَيع بجاِر وهالن ِمن قَفإذَا و هإلَّا أَن
 ادِتدِه املَيع ِجبي وِب لَمرالْغ دعب قَفِإنْ وو مِه دلَيلْ فَعفْعي  

   ةَ وهو ناِئم أَو مغمى علَيِه أَو لَم يعلَم أَنها عرفَةُ أَجزأَه ذَِلك عن الْوقُوِف قَولُه ومن اجتاز ِبعرفَ 

الر وا ها ِلأَنَّ ماعمإج قُوفالْو ِزئُهجي هقُوِف فَِإنالَ الْوِه حلَيع أُغِْمي ثُم ِفيقم وهو مرذَا إذَا أَحهو وهو ِجدو قَد كْن
الْوقُوف فَلَا يمنعه الِْإغْماُء والنوم كَركِْن الصوِم وِإنما اختلَّ ِمنه النيةُ وِهي لَيست ِبشرٍط ِلكُلِّ ركٍْن وِإنْ أُغِْمي علَيِه قَبلَ 

ِه أَو غَيِرِهم ووقَفَه ِبالْمناِسِك كُلِّها أَجزأَه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِخلَافًا لَهما كَذَا ِفي الْوِجيِز ولَو الِْإحراِم فَأَهلَّ عنه أَحد ِمن رفْقَِت
خكَانَ ياَء ولِّ الِْعشصي لَماٍت وكَعِع ربِلأَر ِسعتثُ لَا يياِء ِبحالِْعش قْتِرِم وحلَى الْمع اقلَضغتى إذَا اشش   

ِبالصلَاِة فَاته إتيانُ عرفَةَ ِللْوقُوِف فَِإنه يترك الصلَاةَ ويذْهب إلَى عرفَةَ ِلأَنَّ أَداَء فَرِض الصلَاِة وِإنْ كَانَ آكَد فَِفي فَواِت 
 إلَى ماٍل كَِثٍري خِطٍري وسفٍَر بِعيٍد وعاٍم قَاِبٍل ِبِخلَاِف فَوِت الصلَاِة فَِإنَّ قَضاَءها الْحج مشقَّةٌ عِظيمةٌ ِلأَنه يحتاج ِفي قَضاِئِه

   .} يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسر { يِسري واَللَّه تعالَى يقُولُ 

  

   ك كَالرجِل قَولُه والْمرأَةُ ِفي جِميِع ذَِل 

  ِلأَنها مخاطَبةٌ كَالرجاِل 

   قَولُه غَير أَنها لَا تكِْشف رأْسها  

 فالْخو ارالِْخمِخيطَ والْم سلْبا أَنْ تذَا قَالُوا إنَّ لَهِلهاِت وروالْع فكَش ِبيحلَا ي امرالِْإحةٌ وروا عهِلأَن  

 ا قَوههجو كِْشفتو لُه   

 لَامِه السلَيِلِه عا { ِلقَوِههجأَِة ِفي ورالْم امرِتظْلَاِل } إحِزلَِة اِلاسنِبم هِلأَن ازج هافَتجا وِههجلَى وئًا عيش لَتدس لَوو
  ِبالْمحمِل 

   يِة قَولُه ولَا ترفَع صوتها ِبالتلِْب 

  ِلأَنَّ صوتها عورةٌ 
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   قَولُه ولَا ترملُ ِفي الطَّواِف  

  ِلأَنه لَا يؤمن أَنْ ينكَِشف ِبذَِلك شيٌء ِمن بدِنها 

   قَولُه ولَا تسعى بين الِْميلَيِن الْأَخضريِن  

   ذَِلك ِلِإظْهاِر الْجلَِد والْمرأَةُ لَيست ِمن أَهِلِه أَي لَا ترملُ ِفي بطِْن الْواِدي ِلأَنَّ

  رقَصت لَِكنا وهأْسر ِلقحلَا تو لُهقَو   

اِل ِلأَنجِة الررضِبح رجالْح ِلمتسلَا تاِل وجِة ِفي الريلِْق اللِّحكَح اِء ِمثْلُهسِفي الن لْقِلأَنَّ الْح اَللَّهو ِتِهماسمم ةٌ ِمنوعنما مه
 لَمأَع.   

  

   باب الِْقراِن  

 هو مشتق ِمن اقِْتراِن الشيِء ِبالشيِء ِفي اللُّغِة وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن الْجمِع بين إحراِم الْعمرِة والْحج وأَفْعاِلِهما ِفي سفٍَر

واِحٍد وكَانَ ينبِغي أَنْ يقَدم الِْقرانَ ِلأَنه أَفْضلُ إلَّا أَنه قَدم الِْإفْراد ِمن حيثُ الترقِّي ِمن الْواِحِد إلَى اِلاثْنيِن والْواِحدةُ قَبلَ 
 اللَّه هِحمِن قَالَ رياِلاثْن  

   ن التمتِع والِْإفْراِد الِْقرانُ ِعندنا أَفْضلُ ِم 

.  

أَنس بن ماِلٍك قَالَ كُنت آِخذًا ِبِزماِم { وقَالَ الشاِفِعي الِْإفْراد أَفْضلُ وقَالَ ماِلك التمتع أَفْضلُ ِمن الِْقراِن لَنا ما رِوي أَنَّ 
} وسلَّم وِهي تقْصع ِبجرِتها ولُعابها يِسيلُ علَى كَِتفَي وهو يقُولُ لَبيك ِبحجٍة وعمرٍة معا ناقَِة رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه 

 لَامِه السلَيِم قَالَ عاقَةُ الدإر وهٍك وسةَ ناداِن ِزيِلأَنَّ ِفي الِْقرِة وايهلُ { كَذَا ِفي النأَفْض الثَّجو جالْع جِلأَنَّ ِفيِه } الْحو
 عتمالت لَا كَذَِلكا ومهغَ ِمنفْرالِْميقَاِت إلَى أَنْ ي ا ِمناِم ِبِهمرةَ الِْإحامِتداس.  

ِإحراٍم علَى ِحدٍة لَا أَنْ يكُونَ الْمراد أَنْ يأِْتي ِبأَحِدِهما لَا والْمراد ِمن قَوِلِه أَفْضلُ ِمن الِْإفْراِد أَي ِمن إفْراِد كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِب
نُ غَير ِلأَنه إذَا لَم يأِْت إلَّا ِبأَحِدِهما فَالِْقرانُ أَفْضلُ ِبلَا ِخلَاٍف إذْ لَا يشك أَحد أَنَّ الْحج وحده أَو الْعمرةَ وحدها لَا يكُو

أَفْضلَ ِمنهما جِميعا وهذَا كَما يقَالُ ِفي صلَاِة النفِْل إنَّ أَربعا أَفْضلُ ِمن اثْنيِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ يفْهم ِمن هذَا أَنَّ الِْإتيانَ ِبأَربٍع 
ِليمسِبت اِن ِبِهنيالِْإت لُ ِمنٍة أَفْضاِحدٍة وِليمسِبت ِلملُ فَعأَفْض عبٍد أَنَّ الْأَرِلأَح فَلَا ِخلَاف رِن لَا غَييتلَى اثْنع رصا إذَا اقْتِن أَميت

ِميعا جاِن ِبِهميالِْإت دعِة برمالْعو جاِد الْحإفْر ِمن اِد أَيالِْإفْر لُ ِمنانُ أَفْضالِْقر لَهذَا أَنَّ قَواِبها أَم   

  إذَا لَم يأِْت إلَّا ِبأَحِدِهما فَلَا ِخلَاف ِحينِئٍذ ِفي أَنَّ الِْقرانَ يكُونُ أَفْضلُ 
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   قَولُه وِصفَةُ الِْقراِن أَنْ يِهلَّ ِبالْعمرِة والْحج معا ِمن الِْميقَاِت  

همالَى قَدعت ةَ ِلأَنَّ اللَّهرمالْع مِلِه قَدا ِبقَو } جِة إلَى الْحرمِبالْع عتمت نفَم { جاِل الْحلَى أَفْعةٌ عمقَدا مالَهِلأَنَّ أَفْعو  

   قَولُه ويقُولُ عِقيب الصلَاِة اللَّهم إني أُِريد الْعمرةَ والْحج فَيسرهما ِلي  

هاِنعوم اقْطَع ي أَينا عم  

   قَولُه وتقَبلْهما ِمني  

وِفي بعِض النسِخ اللَّهم إني أُِريد الْحج والْعمرةَ ِبتقِْدِمي ِذكِْر الْحج تبركًا ِبقَوِلِه تعالَى وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه فَمن مالَ 
  ِلأَنَّ أَفْعالَ الْعمرِة مقَدمةٌ علَى أَفْعاِل الْحج إلَى الْأَوِل قَالَ 

   قَولُه فَِإذَا دخلَ مكَّةَ ابتدأَ فَطَاف ِبالْبيِت سبعةَ أَشواٍط يرملُ ِفي الثَّلَاِث الْأُوِل  

  ِلأَنه طَواف بعده سعي ويصلِّي ركْعتي الطَّواِف 

   ولُه ويسعى بعدها بين الصفَا والْمروِة وهِذِه أَفْعالُ الْعمرِة ثُم يطُوف بعدها طَواف الْقُدوِم ويسعى قَ 

ِم الْحج فَِإنْ حلَق بعد طَواِف الْعمرِة وسعِيها كَما قُلْنا ِفي الْمفِْرِد ولَا يحِلق بين الْعمرِة والْحج ِلأَنَّ ذَِلك ِجنايةٌ علَى إحرا
 ا فَِإنْ طَافِميعِن جيامرلَى الِْإحةً عايِجن قَعي هِبأَن ِريحصذَا تِفي هِتِه ورمع ِحلُّ ِمنلَا ياِن ومِه دلَيوِم فَعاِف الْقُدطَو نيبو

ولًا ِللْحج ثُم طَاف وسعى ِللْعمرِة فَالْأَولُ ِللْعمرِة والثَّاِني ِللْحج فَِإنْ طَاف طَوافَيِن معا ِلحجِتِه وعمرِتِه ثُم الْقَاِرنُ وسعى أَ
تأِْخِري سعِي الْعمرِة وتقِْدِمي طَواِف الْقُدوِم علَيِه ولَا دم علَيِه سعى بعده سعييِن أَجزأَه ِلأَنه أَتى ِبالْمستحق علَيِه وقَد أَساَء ِب

مالد وِجبا لَا يمهداِسِك ِعننِفي الْم أِْخريالتو قِْدميِلأَنَّ الت ا فَظَاِهرمهدا ِعنا أَماعمإج   

افِنيفَةَ فَطَوأَِبي ح دا ِعنأَمِة وايلَى كَذَا ِفي الِْهدأَو هقِْدميفَت مالد وِجبا لَا يقَطْع كُهرتةٌ ونوِم سالْقُد .   

  

 هٍة وقَرب عبس ٍة أَوندب عبس ةً أَوقَرب ةً أَوندب اةً أَوش حِر ذَبحالن موِة يقَبةَ الْعرمى جمفَِإذَا ر لُهاِن قَوالِْقر مذَا د   

فَِإنْ ِقيلَ فَما الْأَفْضلُ سبع بدنٍة أَو شاةٌ ِقيلَ أَيهما كَانَ أَكْثَر لَحما فَهو أَفْضلُ ِلأَنَّ ِبالْكَثْرِة يكْثُر نفْع الْمساِكِني فَلَو أَنَّ 
مِه دلَيفَع حذَب لًا ثُمأَو لَقِه ِلأَنَّ الْقَاِرنَ حلَيَء عيلَا ش دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ِلقحي ثُم حذْبِه أَنْ يلَيِنيفَةَ ِلأَنَّ عأَِبي ح دِعن 

دِعن مِه دلَيع ِجبِي يملَ الرقَب حذَب كَذَا لَوو مالد وِجبا لَا يمهدِعن أِْخريالتو قِْدميالت لُهقَوو ِدينجِنيفَةَ كَذَا ِفي الْخأَِبي ح 
 هالْأَكْلُ ِمن وزجى لَا يتٍر حبج مِن لَا ديتادالِْعب نيِع بمِفيِق الْجولَى تالَى ععا ِللَِّه تكْرا شندٍك ِعنسن مد وهاِن والِْقر مذَا دهو

و ها ِلأَنندِعن هدِعن هالْأَكْلُ ِمن وزجى لَا يتٍر حبج مد اِفِعيالش دِعنِة وِحيظُوٍر كَالْأُضحِتكَاِب مالَى لَا ِلارعا ِللَِّه تكْرش بج.  
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 موا يهآِخر جاٍم ِفي الْحثَلَاثَةَ أَي امص حذْبا يم لَه كُني فَِإنْ لَم لُهفَةَ قَورع    

 ومصأَنْ ي وزجيو قَهاَء فَرِإنْ شو هعاباَء تِم إنْ شوِفي الص ريخم وهاِت واِئِر الْكَفَّارِل كَساللَّي ٍة ِمنا إلَّا ِبِنيهموص وزجلَا يو
ِذي الِْحج اِبِع ِمنِم السولَ يقَب امفَةَ الثَّلَاثَةَ الْأَيرِم عوي دعلَا بِة ورماِم الْعرلَ إحقَب وزجلَا يِة ورمِبالْع مرأَح ِة إذَا كَانَ قَد

سِي فَيدالْه نلٌ عدب موفَةَ ِلأَنَّ الصرِم عويِة وِويرِم التويِة وِويرِم التولَ يقَب ومصلُ أَنْ يالْأَفْضقِْتِه وإلَى آِخِر و هأِْخريت بحت
  رجاَء أَنْ يقِْدر علَى الْهدِي كَما يستحب تأِْخري التيمِم إلَى آِخِر الْوقِْت رجاَء أَنْ يقِْدر علَى الْماِء 

  موالص هفَِإنْ فَات لُهقَو   

تاِم حالثَّلَاثَِة الْأَي موص أَيمِزِه إلَّا الدجي ِر لَمحالن مولَ يخى د   

أَي دم الِْقراِن فَِإنْ لَم يقِْدر علَى الْهدِي وتحلَّلَ فَعلَيِه دماِن دم ِللِْقراِن ودم ِللتحلُِّل قَبلَ الْهدِي وِإنْ قَدر علَى الْهدِي ِفي 
اِث أَو بعدها قَبلَ يوِم النحِر لَِزمه الْهدي وسقَطَ عنه حكْم الصوِم وِإنْ وجد الْهدي بعد ما حلَق قَبلَ أَنْ ِخلَاِل صوِم الثَّلَ

دعلُّلَ بحِه ِلأَنَّ التلَيع يدا فَلَا ههدعب ِح أَواِم الذَّبةَ ِفي أَيعبالس ومصلِْف يالْخ كْمح ريغلِْق لَا يوِد ِبالْحقْصوِل الْمصح   

   قَولُه ثُم يصوم سبعةَ أَياٍم إذَا رجع إلَى أَهِلِه  

ِة بعبالس موص سلَيو هنع ِهينا مِفيه موِريِق ِلأَنَّ الصشالت امأَي تضا مم دعِني بعي عا مهموص وزجي هِي فَِإندالْه نلًا عد
وجوِد الْهدِي كَذَا قَالَ الْجرجاِني وِإنْ لَم يِحلَّ حتى مضت أَيام النحِر ثُم وجد الْهدي فَصومه تام ولَا هدي علَيِه ِلأَنَّ 

  لنحِر فَِإذَا مضت فَقَد حصلَ الْمقْصود وهو إباحةُ التحلُِّل فَصار كَأَنه تحلَّلَ ثُم وجد الْهدي الذَّبح مؤقَّت ِبأَياِم ا

   قَولُه وِإنْ صامها ِبمكَّةَ بعد فَراِغِه ِمن الْحج جاز ِعندنا  

شاِم التأَي ِضيم دعِني بعا أَنَّ يلَنوِع وجِبالر لَّقعم هطَِن ِلأَنوِل إلَى الْوصالْووِع وجالر دعإلَّا ب وزجلَا ي اِفِعيالش دِعنِريِق و
ازِلِه فَجوِع إلَى أَهجالر بباغَ سِلأَنَّ الْفَر جاِل الْحمأَع ِمن مغْتفَر أَي متعجى رنعِب مبوِب السجو دعاُء بالْأَد .   

  

   قَولُه فَِإنْ لَم يدخلْ الْقَاِرنُ مكَّةَ وتوجه إلَى عرفَاٍت فَقَد صار راِفضا ِلعمرِتِه ِبالْوقُوِف  

ها أَربعةَ أَشواٍط أَو طَاف لَها ولَم يسع بين الصفَا والْمروِة هذَا إذَا توجه قَبلَ أَنْ يطُوف لَها أَربعةَ أَشواٍط أَما إذَا طَاف لَ
فَِإنه لَا يكُونُ راِفضا ويكُونُ قَاِرنا ودم الِْقراِن علَى حاِلِه واِجب وعلَيِه أَنْ يقِْضي ما بِقي ِمن طَواِف الْعمرِة بعد طَواِف 

الز موِر يلِّي الظُّهصم نيب لَه قالْفَرِنيفَةَ وِب أَِبي حذْهم ِمن ِحيحالص وِه هجوِد الترجا ِبماِفضر ِصريلَا ي هإن ى ثُمعسيِة واري
ه رِه أَنَّ الْأَمجوذَا الته نيبا وهإلَي هجوِة إذَا تعملَ الْجقَب هنع ِهينا منه ِجيهوالتِر واِء الظُّهأَد دعب هجوتم وهِه وجوِبالت اكن

  أَداِء الْعمرِة فَافْترقَا 
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   قَولُه وبطَلَ عنه دم الِْقراِن  

الْمفِْرِد وكَالْم ارةُ صرمالْع تفَضتا ارلَم هِه ِلأَنلَيع ملَا د فِْرد  

   قَولُه وعلَيِه دم ِلرفِْض الْعمرِة  

 هالْأَكْلُ ِمن وزجٍر لَا يبج مد وهو  

   قَولُه وعلَيِه قَضاؤها  

د وِجد ِمنه الْوجوب ولَم يوجد ِمنه الْأَداُء فَلَِزمه الْقَضاُء يعِني بعد أَياِم التشِريِق ِلأَنه ِبشروِعِه ِفيها أَوجبها علَى نفِْسِه فَقَ
 لَمأَع اَللَّهو.   

  

   باب التمتِع  

رةٌ عن الْجمِع بين إحراِم الْعمرِة وأَفْعاِلها أَو قَدم الِْقرانَ علَى التمتِع ِلأَنه أَفْضلُ ِمنه والتمتع ِفي اللُّغِة الترفُّه وِفي الشرِع ِعبا
 اللَّه هِحمِلِه قَالَ رِحيٍح ِبأَهاٍم صِر إلْمغَي ِمن جِر الْحهاِلِه ِفي أَشأَفْعو جاِم الْحرِإحا واِلهأَكْثَِر أَفْع  

   راِد التمتع ِعندنا أَفْضلُ ِمن الِْإفْ 

هذَا هو الصِحيح وعن أَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الِْإفْراد أَفْضلُ ِلأَنَّ الْمتمتع سفَره واِقع ِلعمرِتِه ِبدِليِل أَنه إذَا فَرغَ ِمن الْعمرِة صار مكِّيا 
ثُم يحِرم ِللْحج ِمن الْمسِجِد الْحراِم والْمفِْرد سفَره واِقع ِلحجِتِه والْحج فَِريضةٌ ِفي حق الِْميقَاِت ِلأَنه يِقيم ِبمكَّةَ حلَالًا 

ي التمتِع جمعا بين الِْعبادتيِن والْعمرةُ سنةٌ والسفَر الْواِقع ِللْفَرِض أَفْضلُ ِمن السفَِر الْواِقِع ِللسنِة وجه الْقَوِل الْأَوِل أَنَّ ِف
 نيِة بنلُِّل السخكَت جِللْح عبا تهةُ ِلأَنرمالْع لَّلَتخِإنْ تِتِه وجِلح اِقعو هفَرسِم واقَةُ الدإر وهٍك وسةُ نادِفيِه ِزي انَ ثُمالِْقر هبفَأَش

ِة وعما الْجهِي إلَيعالس.   

  

  يدالْه وقسٍع لَا يتمتمو يدالْه وقسٍع يتمتِن ميهجلَى وع عتمتالْمو لُهقَو   

نيِلِه بِبأَه ِلمِر أَنْ يغَي اِحٍد ِمنفٍَر وِن ِفي سكَيساِء النِبأَد فُّقرِع التتمى التنعماِم الْفَاِسِد والِْإلْم نع زرتحا يِحيحا صاما إلْممه
فَِإنه لَا يمنع ِصحةَ التمتِع ِعند أَِبي حِنيفَةَ والِْإلْمام هو النزولُ ِبأَهِلِه والِْإلْمام الصِحيح إنما يكُونُ ِفي الْمتمتِع الَِّذي لَا 

  لْهدي أَما إذَا ساق الْهدي فَِإلْمامه فَاِسد لَا يمنع ِصحةَ التمتِع ِخلَافًا ِلمحمٍد يسوق ا
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 يكَّةَ ولَ مخديٍة ورمِبع ِرمحالِْميقَاِت فَي ِمن ِدئتبأَنْ ي يدالْه وقسِع الَِّذي لَا يتمتِصفَةُ الْمو لُهى قَوعسيو طُوف
   ويحِلق أَو يقَصر وقَد حلَّ ِمن عمرِتِه 

وهذَا هو تفِْسري الْعمرِة فَِإنْ قُلْت ِلم لَا يكُونُ ِفي الْعمرِة طَواف الْقُدوِم ولَا طَواف الصدِر قُلْت أَما طَواف الْقُدوِم فَِلأَنَّ 
ند قُدوِمِه إلَى الْبيِت تمكَّن ِمن أَداِء الطَّواِف الَِّذي هو ركْن ِفي هذَا النسِك فَلَا يشتِغلُ ِبغيِرِه ِبِخلَاِف الْحج فَِإنه الْمعتِمر ِع

ى ِبالطَّوفَأَت جالْح كْنر واِف الَِّذي هالطَّو ِمن كَّنمتوِمِه لَا يقُد دِعن واِف الَِّذي هالطَّو قْتِجيَء ووِن إلَى أَنْ ينساِف الْم
ركْن وأَما طَواف الصدِر فَِإنَّ معظَم الركِْن ِفي الْعمرِة الطَّواف وما هو معظَم ركٍْن ِفي النسِك لَا يتكَرر ِعند الصدِر 

أَنَّ الشيَء الْواِحد لَا يجوز أَنْ يكُونَ معظَم الركِْن ِفي النسِك وهو ِبعيِنِه غَير ركٍْن ِفي ذَِلك النسِك كَالْوقُوِف ِفي الْحج ِل
  .كَذَا ِفي النهايِة 

  

   قَولُه ويقْطَع التلِْبيةَ إذَا ابتدأَ ِبالطَّواِف  

  الْحجِر ِلأَنَّ الْمقْصود ِمن الْعمرِة هو الطَّواف فَيقْطَعها ِعند افِْتتاِحِه يعِني ِعند اسِتلَاِم 

   قَولُه ثُم يِقيم ِبمكَّةَ حلَالًا  

   إلَى وقِْت إحراِم الْحج ِلأَنه لَم يبق علَيِه ِمن أَفْعاِلها شيٌء

  

   يوم الترِويِة أَحرم ِبالْحج ِمن الْمسِجِد قَولُه فَِإذَا كَانَ  

 ارلُ ِلأَنَّ ِفيِه إظْهأَفْض وفَه جِبالْح هامرإح مقَدا تمِة وِويرِم التولَ يقَب جِبالْح مراَء أَحلْ إنْ شِبلَاِزٍم ب سلَي قْتذَا الْوه
بةَ ِفي الِْعبادِة كَذَا ِفي النهايِة وقَولُه ِمن الْمسِجِد التقِْييد ِبالْمسِجِد ِللْأَفْضِليِة وأَما الْجواز فَجِميع الْحرِم الْمسارعِة والرغْ

 ِميقَات  

  فِْردالْم اجالْح لُهفْعا يلَ مفَعو لُهقَو   

طَو طُوفلَا ي هِة إلَّا أَنارياِف الزلُ ِفي طَومريذَا وه كَذَِلك كِّيةَ ِللْمِحيلَا تاًء ووس كِّيالْمو وه ارلَّ صا حلَم هِة ِلأَنِحيالت اف
اف ِللْقُدوِم وسعى ولَو كَانَ هذَا الْمتمتع بعدما أَحرم ويسعى بعده ِلأَنه أَولُ طَواٍف لَه ِفي الْحج ِبِخلَاِف الْمفِْرِد ِلأَنه قَد طَ

  ِبالْحج طَاف تطَوعا وسعى قَبلَ أَنْ يروح إلَى ِمنى لَم يرملْ ِفي طَواِف الزيارِة ولَا يسعى بعده ِلأَنه قَد أَتى ِبذَِلك مرةً 

 و لُهقَو مِه دلَيع   

  أَي دم التمتِع 
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   قَولُه فَِإنْ لَم يِجد صام ثَلَاثَةَ أَياٍم ِفي الْحج وسبعةً إذَا رجع إلَى أَهِلِه  

 يكُونَ ِفي أَشهِر الْحج ولَا يجوز أَنْ يصومها ويجوز أَنْ يصوم هِذِه الثَّلَاثَةَ بعد إحراِم الْعمرِة قَبلَ إحراِم الْحج ِبشرِط أَنْ
 ازا جلَه طُوفلَ أَنْ يِة قَبرماِم الْعرإح دعا بهامِة فَِإنْ صرماِم الْعرلَ إحقَب.   

  

 هيده اقسو مرأَح يدالْه وقسأَنْ ي عتمتالْم ادفَِإنْ أَر لُهقَو    

وهذَا هو الْوجه الثَّاِني ِمن التمتِع وهو أَفْضلُ ِمن الْأَوِل الَِّذي لَم يسق وِإنما قَدم الْوجه الْأَولَ علَى هذَا مع أَنَّ هذَا أَفْضلُ 
 الصفَاِت قَالَ ِفي النهايِة إذَا ساق الْمتمتع الْهدي فَِفيِه قَيد لَا بد ِمن ِلأَنَّ هذَا وصف زاِئد وتقِْدمي الذَّاِت أَولَى ِمن تقِْدِمي

لَم يحصلَا ِفيها لَا معِرفَِتِه وهو أَنه ِفي هدِي الْمتعِة إنما يِصري محِرما ِبالتقِْليِد والتوجِه إذَا حصلَا ِفي أَشهِر الْحج أَما إذَا 
 يدها وعطَوكُونُ تيِبِه و دتعِر لَا يهِر الْأَشِة ِفي غَيعتِي الْمده قِْليدِلأَنَّ ت هعم ِسرييو يدالْه ِركدي ا لَما مِرمحم ِصريي

  .ري محِرما التطَوِع ما لَم يدِركْه ويِسري معه لَا يِص

  

   قَولُه وِإذَا كَانت بدنةً قَلَّدها ِبمزادٍة  

 { أَي ِقطْعٍة ِمن أَدٍم أَو نعٍل أَو شيٍء ِمن ِلحاِء الشجِر والتقِْليد أَولَى ِمن التجِليِل ِلأَنَّ التقِْليد ذُِكر ِفي الْقُرآِن قَالَ اللَّه تعالَى

 لَا الْقَلَاِئدو يدلَا الْهلَاِم } ووٍد ِللِْإعقْصم رغَي وهِة ونإلَّا ِبالس تا ثَبِليلُ مجالتِة ونالساِب وقِْليِد ِبالِْكتةُ التِعيرش تتفَثَب
باِب ودفْع الْحر والْبرِد والتقِْليد ِللِْإعلَاِم خاصةً ِمن غَيِر مشاركٍَة خاصةً بلْ يشاِركُه ِفي ذَِلك معاٍن أُخر وِهي دفْع الذُّ

ري ِجلْدةً عن قَِريٍب وصورةُ التقِْليِد أَنْ يرِبطَ علَى عنِق بدنِتِه ِقطْعةً ِمن أَدٍم أَو نعٍل والْمعنى ِبِه أَنَّ هذَا أُِعد ِلِإراقَِة الدِم فَيِص
ِمثْلَ هِذِه الِْقطْعِة ِمن الِْجلِْد حتى لَا يمنع ِمن الْماِء والْعلَِف إذَا عِلم أَنه هدي وهذَا إنما يكُونُ ِفيما يِغيب عن صاِحِبِه 

   ا لَم يكُن معه صاِحبه فَِلهذَا لَا يقَلَّد والْأَولَى أَنْ يلَبي ثُم يقَلِّد ِلأَنه يِصريكَالِْإِبِل والْبقَِر أَما الْغنم فَِإنه يِضيع إذَ

  تقِْليِد محِرما ِبالتقِْليِد والتوجِه معه فَكَانَ تقِْدمي التلِْبيِة أَولَى ِليكُونَ شروعه ِفي الِْإحراِم ِبها لَا ِبال

   قَولُه ويشِعر الْبدنةَ ِعند أَِبي يوسف ومحمٍد  

الد هِمن جرخى يتاٍن حِسن ٍة أَورِن ِبِإبماِنِب الْأَيالْج ِمن امنفَِل السِفي أَس نطْعأَنْ ي هِصفَتِر الِْإِبِل وِفي غَي ارعالِْإش نسلَا يو م
  .ثُم يلَطِّخ السنام ِبذَِلك إعلَاما ِللناِس أَنه قُربةٌ ِللَِّه تعالَى 
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   قَولُه وهو أَنْ يشق سنامها ِمن الْجاِنِب الْأَيمِن  

.  

واِب ِفي الروإلَى الص هبالْأَش أَي رسالْأَي هبِة الْأَشايِفي الِْهدو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسقِْبلَةً إلَى رم تا كَانايدِة ِلأَنَّ الْهاي
الْبِعِري فَِإنْ كَانت وكَانَ يدِخلُ بين كُلِّ بِعرييِن ِمن ِقبِل الرأِْس وكَانَ الرمح ِبيِميِنِه لَا محالَةَ فَكَانَ يقَع طَعنه أَولًا علَى يساِر 

  الْبدنةُ صعبةً جاز أَنْ يشق ِمن أَي الْجاِنبيِن شاَء علَى حسِب قُدرِتِه 

   قَولُه ولَا يشِعر ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

وِلِهما ذَكَر ِفي الِْهدايِة أَنَّ الِْإشعار مكْروه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما إنما ذَكَر قَولَهما قَبلَ قَوِلِه ِلأَنه كَانَ يرى الْفَتوى علَى قَ
ج ولَا يؤِذي إذَا ورد حسن وِعند الشاِفِعي سنةٌ ِلأَنه مرِوي عن النِبي علَيِه السلَام ولَهما أَنَّ الْمقْصود ِمن التقِْليِد أَنْ لَا يها

ماًء أَو كَلَأً أَو يرد إذَا ضلَّ فَِإنه ِفي الِْإشعاِر أَتم ِلأَنه أَلْزم ِلأَنَّ الِْقلَادةَ قَد تِحلُّ أَو تسقُطُ والِْإشعار لَا يفَاِرقُها فَكَانَ أَلْزم لَها 
 التقِْليد مباِين لَها يحتِملُ الْمزايلَةَ والِْإشعار متِصلٌ ِبها لَا يحتِملُ اِلانِفصالَ فَِمن هذَا الْوجِه ينبِغي أَنْ يكُونَ ِمن التقِْليِد وِلأَنَّ

ِنيفَةَ أَنِلأَِبي حِنِه وسثْلَةً فَقَالَا ِبحم هنكَو هضارع هةً إلَّا أَننسقَعو لَوا وهنع ِهينثْلَةُ مالْمثْلَةٌ وم ه   

} النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام نهى عن إيلَاِم الْحيواِن إلَّا ِلمأْكَلٍَة { التعارض ِبكَوِنِه مثْلَةً وكَوِنِه سنةً فَالترِجيح ِللْمحرِم ِلأَنَّ 

إيلَام ِلغيِر مأْكَلٍَة وِلأَنَّ الِْإحرام يحرم ما كَانَ مباحا فَأَما أَنْ يِبيح ما كَانَ محظُورا فَلَا والِْإشعار مكْروه قَبلَ الِْإحراِم وهذَا 
 هدعفَكَذَا ب.  

  

   قَولُه فَِإذَا دخلَ مكَّةَ طَاف وسعى  

  وافُه وسعيه هذَا ِللْعمرِة أَولًا وطَ

   قَولُه ولَم يتحلَّلْ حتى يحِرم ِبالْحج يوم الترِويِة  

 ازفَةَ جرع موي مرأَح ى لَوتِبلَاِزٍم ح سذَا لَيه  

  ازج لَهقَب امرالِْإح مفَِإنْ قَد لُهقَو   

جا عكُلَّمِة وعارسالْم ا ِفيِه ِمنلُ ِلمأَفْض ولَ فَه  

  مِه دلَيعو لُهقَو   

 اقَهِي الَِّذي سدِبالْه لَهفَع قَدِع وتمالت مد وهو  
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   قَولُه فَِإذَا حلَق يوم النحِر فَقَد حلَّ ِمن الِْإحراميِن جِميعا  

اِم الْعرإح ا أَيِميعِة ججالْحِة ورم.   

 لُهقَو  

   ولَيس ِلأَهِل مكَّةَ تمتع ولَا ِقرانٌ  

 لَا يجوز وكَذَا أَهلُ الْمواِقيِت ومن دونها إلَى مكَّةَ ومن فَعلَ ذَِلك ِمنهم كَانَ مِسيئًا وعلَيِه ِلأَجِل إساَءِتِه دم وهو دم ِجنايٍة
  الْأَكْلُ ِمنه ولَا يجِزئُه الصوم عنه وِإنْ كَانَ معِسرا لَا يِجد ثَمن الْهدِي 

   قَولُه وِإنما لَهم الِْإفْراد خاصةً  

و هترمِلأَنَّ ع هانِقر حنَ صقَرإلَى الْكُوفَِة و كِّيالْم جرخ لَوإلَى و جرا خمدعب مرأَح لَوِفيِه و ثِّرؤلَا ي امالِْإلْماِن وِميقَات هتجح
عجإذَا ر كَالْكُوِفي ارفَص هعتمِطلُ تبِلِه يِبأَه اما ِلأَنَّ الِْإلْمعتمتم كُني لَم جكَّةَ فَحلَ مخد ٍة ثُمرمِلِه الْكُوفَِة ِبعإلَى أَه   

  هعتمطَلَ تب يدالْه اقس كُني لَمِة ورمالْع اِغِه ِمنفَر دعلَِدِه بإلَى ب عتمتالْم ادِإذَا عو لُهقَو   

ذَا ساق الْهدي فَِإلْمامه لَا يكُونُ صِحيحا ولَا يبطُلُ تمتعه ِلأَنه أَلَم ِبأَهِلِه بين النسكَيِن إلْماما صِحيحا وِبِه يبطُلُ التمتع وِإ
  .ِعندهما 

 الْحلِْق ِلأَنَّ الْحلْق مؤقَّت وقَالَ محمد يبطُلُ تمتعه ِلأَنه أَداهما ِبسفَريِن وِلأَنه أَلَم ِبأَهِلِه ولَهما أَنَّ الْعود مستحق علَيِه ِلأَجِل
 هانطُلُ ِقربِع إذْ الْقَاِرنُ لَا يتمتِبالْم دقَياِم وةَ الِْإلْمِصح عنمي دوالْعو فوسأَِبي ي دا ِعناببِتحاسِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنوبجِم ورِبالْح

لَِدِه وِد إلَى بوِبالْع جرخي لَم هكُونُ كَأَنيِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنعتمتلَِدِه كَانَ مِر بإلَى غَي عجا إذَا را أَمِميعج ملُهلَِدِه قَوِبب قِْييدالت
ا فَرق ِعندهما بين أَنْ ينِوي الِْإقَامةَ ِفي غَيِر بلَِدِه خمسةَ ِمن مكَّةَ وِعندهما لَا يكُونُ متمتعا ويكُونُ كَأَنه رجع إلَى بلَِدِه ولَ

ِة أَيرمالْع اِغِه ِمنفَر دعب لُهقَوا وموي رشةَ عسمةَ خالِْإقَام ِوينِطِه أَنْ يرش ِقيلَ ِمنِو وني لَم ا أَوموي رشع   

لَقا حمدعا بمهدطُلُ ِعنبلَا ي هعتمفَِإنَّ ت ِلقحلَ أَنْ يا قَبأَم .  

   .وقَالَ محمد يبطُلُ 

  

تممها وأَحرم قَولُه ومن أَحرم ِبالْعمرِة قَبلَ أَشهِر الْحج فَطَاف لَها أَقَلَّ ِمن أَربعِة أَشواٍط ثُم دخلَت أَشهر الْحج فَ 
   ِبالْحج كَانَ متمتعا 

 كْمِللْأَكْثَِر حا وِفيه الْأَكْثَر دجو قَدا واِل ِفيهاَء الْأَفْعأَد ربتعا يمِإنو جِر الْحهلَى أَشع هقِْدميت ِصحطٌ فَيرا شندِعن امرِلأَنَّ الِْإح
  الْكُلِّ 
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   ولُه وِإنْ طَاف ِلعمرِتِه قَبلَ أَشهِر الْحج أَربعةَ أَشواٍط فَصاِعدا ثُم حج ِمن عاِمِه ذَِلك لَم يكُن متمتعا قَ 

لْأَصلُ ِفي الْمناِسِك أَنَّ الْأَكْثَر لَه حكْم الْكُلِّ والْأَقَلَّ لَه ِلأَنه أَدى الْأَكْثَر قَبلَ الْأَشهِر فَصار كَما إذَا تحلَّلَ ِمنها قَبلَ الْأَشهِر وا
ممتالَِّذي ي وه عتمتا أَنَّ الْمنذَكَر قَدِر وهلَ الْأَشا قَبكُلُّه لَتصا حهِر فَكَأَنهلَ الْأَشقَب لَ الْأَكْثَرصِم فَِإذَا حدالْع كْمةَ حرمالْع 

  والْحج ِفي الْأَشهِر 

   قَولُه وأَشهر الْحج شوالٌ وذُو الْقَعدِة وعشر ِمن ِذي الِْحجِة  

.  

كُلِّه قَامةً ِلأَكْثَِر الثَّلَاثَِة ما ِقيلَ إقَامرهالثَّاِلِث أَش ضعباِن ورهكُونُ الشي فِر قَالَ ِفي فَِإنْ ِقيلَ كَيهالْأَش ِر ِمنحالن مولْ يها و
الْوِجيِز نعم وكَلَام الشيِخ أَيضا يدلُّ علَيِه وقَالَ أَبو يوسف لَيس هو ِمنها ِلأَنَّ الْحج يفُوت ِبطُلُوِع الْفَجِر يوم النحِر 

 مع بقَاِء وقِْتها ولَنا أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ يوم الْحج الْأَكْبِر ِقيلَ هو يوم عرفَةَ وِقيلَ يوم النحِر ويستِحيلُ والِْعبادةُ لَا تكُونُ فَاِئتةً
ركَاِن الْحج وهو طَواف الزيارِة وركْن الِْعبادِة لَا يكُونُ أَنْ يسمى يوم الْحج الْأَكْبِر ولَيس ِمنها وِلأَنه أَولُ وقٍْت ِلركٍْن ِمن أَ

  ِفي غَيِر وقِْتها وفَاِئدته ِفيمن حلَف لَا يكَلِّمه ِفي أَشهِر الْحج فَكَلَّمه يوم النحِر فَِعند أَِبي يوسف لَا يحنثُ وِعندهما يحنثُ 

 جِبالْح امرالِْإح مفَِإنْ قَد لُهقَو   

 هامرإح ازا جهلَيع   

  .ولَِكنه يكْره ويكُونُ مِسيئًا 

  

   قَولُه وانعقَد حجا  

شهِر لَا يجوز شيٌء ِمن أَفْعاِل الْحج إلَّا ِفي الْأَشهِر وقَالَ الشاِفِعي ينعِقد عمرةً ثُم إذَا جاز ِعندنا تقِْدمي الِْإحراِم علَى الْأَ
وأَصلُ الِْخلَاِف أَنَّ الِْإحرام ِعنده ركْن وِعندنا شرطٌ كَالطَّهارِة والطَّهارةُ يجوز تقِْدميها علَى الْوقِْت ولَو اعتمر ِفي الْأَشهِر 

ِمنها وحلَّ ثُم رجع إلَى أَهِلِه وأَلَم ِبِهم حلَالًا ثُم عاد وحج ِمن عاِمِه ذَِلك لَا يكُونُ متمتعا ولَو أَنه لَما حلَّ ِمن وفَرغَ 
إلَّا أَن جرخ أَو جِبالْح مرى أَحتِم حرالْح ِمن جرخي ِتِه لَمرما ععتمتكَانَ م اِمِه ذَِلكع ِمن جى حتح الِْميقَات اِوزجي لَم ه

ِبي ولَو عاد بعد ما حلَّ ِمن عمرِتِه إلَى غَيِر أَهِلِه ِفي موِضٍع ِلأَهِلِه التمتع والِْقرانُ وحج ِمن عاِمِه ذَِلك كَانَ متمتعا ِعند أَ
حِنيفَةَ وصار كَأَنه لَم يخرج ِمن مكَّةَ وِعندهما لَا يكُونُ متمتعا ويكُونُ لُحوقُه ِبهذَا الْموِضِع كَلُحوِقِه ِبأَهِلِه ولَو اعتمر ِفي 

ن عاِمِه ذَِلك لَم يكُن متمتعا فَِإنْ قَضاها وحج ِمن عاِمِه ذَِلك فَهو علَى الْأَشهِر ثُم أَفْسدها وأَتمها علَى الْفَساِد ثُم حج ِم
ضاها وحج ِمن ثَلَاثَِة أَوجٍه ِفي وجٍه يكُونُ متمتعا إجماعا وهو أَنه لَما فَرغَ ِمن عمرِتِه الْفَاِسدِة رجع إلَى أَهِلِه ثُم عاد وقَ

 جرخ ِم أَورالْح ِمن جرخي ا لَمهغَ ِمنا فَرلَم هأَن وها واعما إجعتمتكُونُ مٍه لَا يجِفي واِع وما ِبالِْإجعتمتكُونُ مي اِمِه ذَِلكع
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ِمن جحا واهى قَضتح الِْميقَات زاوجتي لَمو ارِة صِتِه الْفَاِسدرمع لَّ ِمنا حلَم هاِع ِلأَنما ِبالِْإجعتمتم كُني لَم اِمِه ذَِلكع 
   كَواِحٍد ِمن أَهِل مكَّةَ ولَا تمتع ِلأَهِل مكَّةَ وِفي وجٍه اختلَفُوا ِفيِه وهو أَنه لَما حلَّ ِمنها عاد إلَى

غَيِر أَهِلِه خاِرج الِْميقَاِت ثُم رجع وقَضاها وحج ِمن عاِمِه لَم يكُن متمتعا ِعند أَِبي حِنيفَةَ كَأَنه لَم يخرج ِمن مكَّةَ 
وِقِه ِبأَهِضِع كَلُحوذَا الْمِبه وقَها ِلأَنَّ لُحعتمتكُونُ ما يمهدِعنِلِه و.   

  

قَولُه وِإذَا حاضت الْمرأَةُ ِعند الِْإحراِم اغْتسلَت وأَحرمت وصنعت ما يصنعه الْحاج غَير أَنها لَا تطُوف ِبالْبيِت حتى  
 رطْهت   

سالْغو افالطَّوِجِد وسوِل الْمخد نةٌ عِهينا مهظَافَةُ ِلأَنالن هتفَاِئدلَاِة واِم لَا ِللصرا ِللِْإحنلُ ه  

   قَولُه فَِإنْ حاضت بعد الْوقُوِف وطَواِف الزيارِة انصرفَت ِمن مكَّةَ ولَا شيَء علَيها ِلترِك طَواِف الصدِر  

ةَ لَِزمها طَواف الصدِر فَِإنْ جاوزت بيوت مكَّةَ ثُم طَهرت فَلَيس علَيها أَنْ تعود واَللَّه فَِإنْ طَهرت قَبلَ أَنْ تخرج ِمن مكَّ
 لَمأَع.   

 جاِت ِفي الْحايالِْجن ابب   

لْعواِرِض ِمن الِْجناياِت والِْإحصاِر والْفَواِت والِْجنايةُ اسم ِلِفعٍل لَما فَرغَ ِمن بياِن أَحكَاِم الْمحِرِمني بدأَ ِبما يعتِريِهم ِمن ا
 مهاِف فَِإنالْأَطْرفُوِس ولُ ِفي النِة الِْفعايِم الِْجنِبِإطْلَاِق اس ادرِع يرِفي الش فٍْس لَِكنن اٍل أَواٌء كَانَ ِفي موا سعرٍم شرحم

خ اللَّه هِحماِم قَالَ رراِت الِْإحظُورحِتكَاِب مار نةٌ عاراِب ِعبذَا الْبةُ ِفي هايالِْجنو بصالْغ وهٍم واِل ِباسلَ ِفي الْموا الِْفعص  

   إذَا تطَيب الْمحِرم فَعلَيِه الْكَفَّارةُ  

   ذَكَر الطِّيب مطْلَقًا ِمن غَيِر تقِْييٍد ِبعضٍو دونَ عضٍو ثُم شرع ِفي بياِن هذَا الْمجمِل فَقَالَ ذَكَر الْكَفَّارةَ مجملًا حيثُ

  مِه دلَيفَع ادا زا كَاِملًا فَموضع بِإنْ طَيو   

  .شبه ذَِلك الْعضو الْكَاِملُ ِمثْلُ الرأِْس والْفَِخِذ والساِق وما أَ

  

   قَولُه وِإنْ طَيب أَقَلَّ ِمن عضٍو فَعلَيِه صدقَةٌ  

  .ِلقُصوِر الِْجنايِة 

  .وقَالَ محمد تِجب ِبقَدِرِه ِمن الدِم اعِتبارا ِللْجزِء ِبالْكُلِّ 

 مِه دلَيٍو فَعضع عبر بقَى إذَا طَيتنِفي الْمِن ويِضعواِضِع إلَّا ِفي موِميِع الْماِة ِفي جى ِبالشأَدتِم يالد اِجبو لِْق ثُما ِبالْحارِتباع
لَّا ما يِجب ِبقَتِل الْقَملَِة نذْكُرهما ِفيما بعد إنْ شاَء اللَّه تعالَى وكُلُّ صدقٍَة ِفي الِْإحراِم غَيِر مقَدرٍة فَِهي ِنصف صاٍع ِمن بر إ
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 تبجِإنْ كَانَ أَقَلَّ وو مِه دلَيع بجا كَاِملًا ووضلَغَ عفَِإنْ ب كُلُّه ذَِلك ِمعقٍَة جفَرتاٍء مضِفي أَع ِة فَِإنْ كَانَ الطِّيبادرالْجو
ها كَفَته شاةٌ واِحدةٌ ولَو طَيب كُلَّ عضٍو ِفي مجِلٍس علَى ِحدٍة فَِعندهما علَيِه ِلكُلِّ عضٍو علَيِه صدقَةٌ ولَو طَيب أَعضاَءه كُلَّ

مد ِل كَفَاهِللْأَو كَفِّري ِإنْ لَمِللثَّاِني و رآخ مِه دلَيِل فَعِللْأَو ٍد إذَا كَفَّرمحم دِعنةٌ واِئِد إذَا كَانَ كَفَّارقَالَ ِفي الْفَو اِحدو 
   الطِّيب كَِثريا فَاِحشا فَعلَيِه

انَ الدم وِإنْ كَانَ قَِليلًا فَصدقَةٌ واختلَفُوا ِفي الْحد الْفَاِصِل بينهما فَاعتبر الْفَِقيه أَبو جعفٍَر الْكَثْرةَ ِفي نفِْس الطِّيِب فَقَالَ إنْ كَ
  .الطِّيب ِفي نفِْسِه كَِثريا يستكِْثره الناِظر ِمثْلَ كَفَّيِن ِمن ماِء الْورِد وما أَشبهه فَهو كَِثري وما دونه قَِليلٌ 

ا فَهو كَِثري وتكُونُ الِْعبرةُ ِللْعضِو لَا ِللطِّيِب ولَو وقَالَ الِْإمام خواهر زاده إذَا كَانَ الطِّيب قَِليلًا إلَّا أَنه طَيب ِبِه عضوا كَاِملً
مس ِطيبا فَلَِزق ِبيِدِه ِمقْدار عضٍو كَاِمٍل وجب علَيِه الدم وِإنْ كَانَ أَقَلَّ فَصدقَةٌ والطِّيب هو كُلُّ شيٍء لَه راِئحةٌ مستلَذَّةٌ 

  .ِن والْورِس والْكَافُوِر والْعنبِر والِْمسِك وأَشباِه ذَِلك والِْخطِْمي ِطيب ِعند أَِبي حِنيفَةَ كَالزعفَرا

تلُ الْهوام ويِزيلُ الشعثَ ويلَين وكَذَا الزيت والشيرج ِطيب ِعند أَِبي حِنيفَةَ يلْزمه ِباسِتعماِلِه الدم ِلأَنَّ لَه راِئحةً طَيبةً ويقْ
 مالد ِجبلَِة فَيمِذِه الْجةً ِبهايلُ ِجنكَامتفَت رعالش.  

امولُ الْهقَت وهِتفَاقًا وِة إلَّا أَنَّ ِفيِه ارالْأَطِْعم ِمن هِبِطيٍب ِلأَن سلَي دمحمو فوسو يقَالَ أَبةٌ وةٌ قَاِصرايِجن وهِث وعالَةُ الشِإزو 
  .فَيلْزمه ِفيِه صدقَةٌ 

رق بين وقَالَ الشاِفِعي إنْ استعملَه ِفي شعِر رأِْسِه فَعلَيِه دم ِلِإزالَِة الشعِث وِإنْ استعملَه ِفي بدِنِه فَلَا شيَء علَيِه ِلانِعداِمِه والْفَ
التفَِث والشعِث أَنَّ التفَثَ هو الْوسخ والشعثَ انِتشار الشعِر ِلِقلَِّة التعهِد وهذَا الِْخلَاف ِفي الزيِت الْخاِلِص والشيرِج 

هكْريفَاِق وِباِلات مِفيِه الد ِجبفَي بطَيا الْمِت أَمحالْب مِه دلَياِء فَعِبالِْحن هأْسر بضفَِإنْ خ الطِّيبانَ وحيالر مشِرِم أَنْ يحِللْم 
ِطيغِللت مدِللطِّيِب و ماِن دمِه دلَيا فَعدلَبم ارِإنْ صو اُء ِطيبالِْحن لَامالسلَاةُ وِه الصلَيقَالَ ع ِطيب هكُونَِلأَنِبأَنْ ي ذَِلكِة و   

جاِمدا غَير ماِئٍع وهذَا إذَا غَطَّاه يوما إلَى اللَّيِل فَِإنْ كَانَ أَقَلَّ فَصدقَةٌ وكَذَا إذَا غَطَّى ربع رأِْسِه يِجب الدم وِإنْ كَانَ أَقَلَّ 
ةُ كَفَّها ِبالِْحناِء وِهي محِرمةٌ وجب علَيها دم وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْكَف عضو فَصدقَةٌ وِفي الْخجنِدي إذَا خطَبت الْمرأَ

 مِبِه الدطَيِفي ت بجأَو هكَاِملٌ ِلأَن.   

  

 ِه دلَيا كَاِملًا فَعموي هأْسغَطَّى ر ِخيطًا أَوا مبثَو ِإنْ لَِبسو لُهقَو م   

الْمِخيطُ اسم ِلثَلَاثَِة أَشياَء الْقَِميِص والسراِويِل والْقَباِء وهذَا إذَا لَِبسه اللُّبس الْمعتاد أَما إذَا اتزر ِبالْقَِميِص فَلَا شيَء علَيِه وِإنْ 
نعقَةٌ ودِه صلَيٍم فَعوي ِخيطَ أَقَلَّ ِمنالْم ٍد لَِبسمحم نعالْكُلِّ و قَامةً ِللْأَكْثَِر مإقَام مِه دلَيِم فَعوالْي أَكْثَر هإذَا لَِبس فوسأَِبي ي 

يِه دم واِحد وِإنْ لَِبس اللِّباس ِبِحساِبِه ِمن الدِم ولَو لَِبس اللِّباس كُلَّه الْقَِميص والْقَباَء والسراِويلَ والْخفَّيِن يوما كَاِملًا فَعلَ
كُلَّه أَياما إنْ لَم ينِزعه لَيلًا ولَا نهارا كَفَاه دم ِبالِْإجماِع فَِإنْ ذَبح الدم ثُم دام علَى لُبِسِه يوما كَاِملًا فَعلَيِه دم آخر ِبالِْإجماِع 

ع امواِع ِلأَنَّ الدمى ِبالِْإجرةٌ أُخِه كَفَّارلَيِل فَعِللْأَو فَِإنْ كَفَّر ذَِلك دعب لَِبس ِكِه ثُمرلَى تع مزعو هعزِإنْ نأً ودتبِسِه مِه كَلُبلَي
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دمحقَالَ ما ومهداِن ِعنتِه كَفَّارلَيِل فَعِللْأَو كَفِّري ِإنْ لَمِر وغَي ِم ِمنوِل ِللنِباللَّي هِزعنياِر وهِبالن هسلْبكَانَ ي لَوةٌ واِحدةٌ وكَفَّار 
 ِجبي ِن لَميقَِميص ِس قَِميٍص فَلَِبسإلَى لُب طَراض لَواِع ومِبالِْإج اِحدو مإلَّا د هملْزي ِكِه لَمرلَى تع ِزمعةٌ أَنْ ياِحدةٌ وإلَّا كَفَّار  

  مِه دلَيا كَاِملًا فَعموي هأْسغَطَّى ر أَو لُهقَو   

معتادةَ أَما إذَا وكَذَا إذَا غَطَّاه لَيلَةً كَاِملَةً كَذَا ِفي النهايِة وسواٌء غَطَّاه عاِمدا أَو ناِسيا أَو ناِئما ومعناه إذَا غَطَّاه التغِطيةَ الْ
 هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع ِويرأِْسِه فَالْمر ضعغَطَّى ب لَوِه ولَيَء عيفَلَا ش ذَِلك هبا أَشم اِلقًا أَووج أَو رلَ بدع ةً أَوانِه إجلَيلَ عمح

نعلِْق وا ِبالْحارِتباع عبالر ربتلَااعو هلَا ذَقَنو طِّي فَاهغلَا يأِْس قَالَ ِفي قَاِضي خان والر أَكْثَر ربتعي هأَن فوسأَِبي ي    

 ولَيس ِللْمرأَِة أَنْ تنتِقب عاِرضه قَالَ ِفي الْوِجيِز وِإنْ غَطَّى ربع وجِهِه عاِمدا أَو ناِسيا أَو ناِئما فَعلَيِه دم وِفي الْأَقَلِّ صدقَةٌ
 سلْبأَنْ ت أْسلَا بِة وِرمحكَذَا ِللْمو ماتالْخ سلْبِرِم أَنْ يحِللْم أْسلَا بو ما دهلَيا كَاِملًا فَعموي ذَِلك لَتا فَِإنْ فَعههجو طِّيغتو

 ِليالْحو ِريرالْح  

 و لُهقَةٌ قَودِه صلَيفَع ذَِلك ِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن   

وعن أَِبي يوسف إذَا لَِبس أَكْثَر ِمن ِنصِف يوٍم فَعلَيِه دم وِعند محمٍد ِبقَدِرِه إنْ لَِبس ِنصف يوٍم فَعلَيِه ِنصف شاٍة وِإنْ كَانَ 
    .أَكْثَر فَِبقَدِرِه ِمن الدِم

  

  مِه دلَيا فَعاِعدأِْسِه فَصر عبر لَقِإنْ حو لُهقَو   

  .وكَذَا إذَا حلَق ربع ِلحيِتِه فَصاِعدا فَعلَيِه دم وِإنْ كَانَ أَقَلَّ فَصدقَةٌ ولَو حلَق رأْسه ِفي ضرورٍة فَعلَيِه أَي الْكَفَّاراِت شاَء 

يناِبيِع قَالَ أَبو يوسف ومحمد ِفي الرأِْس إنْ حلَق أَكْثَره فَعلَيِه دم وِإلَّا فَصدقَةٌ ولَو حلَق عانته أَو إبطَيِه أَو نتفَهما أَو وِفي الْ
 هِن أَكْثَرطَيِد الِْإبأَح ِمن لَقِإنْ حو مِه دلَيا فَعمهدِر أَحيِبغ ِرِه أَوِبأَم هرغَي لَه ِلقحي فِْسِه أَوِلن ِلقحأَنْ ي نيب قلَا فَرقَةٌ ودفَص

نع ِويرِة ويِللِّح عبت وهقَِليلٌ و هقَةٌ ِلأَندِه صلَيفَع هقَص أَو هاِربش لَقِإنْ حا وهكْرم ا أَوِرِه طَاِئعِإنْ أَمو مِنيفَةَ أَنَّ ِفيِه الدأَِبي ح 
حلَق بعض عانِتِه فَعلَيِه صدقَةٌ وِإنْ حلَق صدره أَو ساقَه فَعلَيِه صدقَةٌ وِإنْ حلَق الْمحِرم رأْس غَيِرِه أَو قَص أَظَاِفري غَيِرِه فَعلَيِه 

كَانَ محِرما فَعلَيِه دم سواٌء كَانَ طَاِئعا أَو مكْرها أَو ناِئما ولَا يرِجع ِبِه علَى الْحاِلِق ِلأَنه قَد نالَ ِبِه صدقَةٌ والْمحلُوق إنْ 
الِْإجماِع وكَذَا إذَا قَتلَ قَملًا علَى غَيِرِه كَذَا ِفي الراحةَ والزينةَ وِإنْ أَلْبس الْمحِرم حلَالًا مِخيطًا أَو طَيبه فَلَا شيَء علَيِه ِب

الْفَتاوى قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا حلَق الْمحِرم رأْس حلَاٍل فَعلَيِه صدقَةٌ ِلأَنه اسِتمتاع حظَره الِْإحرام ِمن جِميِع الْوجوِه فَِإذَا 
ِرمحالْم لَهظُوٍر فَعحم رغَي ها ِلأَنا قَِميصِرمحم سِرِم إذَا أَلْبحالْم ِمن زرتحوِه يجِميِع الْوج ِمن لُهةُ فَقَوالْكَفَّار هتلَاِل لَِزمِبالْح 

  ى غَيِر الْوجِه الْمعتاِد لَم يلْزمه شيٌء ِمن جِميِع الْوجوِه فَلَا شيَء علَى الْملِْبِس أَلَا ترى أَنه لَو لَِبسه علَ
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  .قَولُه وِإنْ حلَق مواِضع الْمحاِجِم ِمن الرقَبِة فَعلَيِه دم ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد صدقَةٌ 

  

يِن ِمن الرقَبِة ولَو حلَق الرقَبةَ كُلَّها فَعلَيِه دم ِبالِْإجماِع ِلأَنها عضو كَاِملٌ يقِْصد ِبِه الْحلْق وهو صفْحتا الْعنِق وما بين الْكَاِهلَ
لِْميِم والِْجيِم موِضع الِْمحجمِة ِمن الِْمحجمةُ ِبكَسِر الِْميِم قَارورةُ الْحجاِم وكَذَا الِْمحجم ِبغيِر الْهاِء والْمحجم ِبفَتِح ا

   .الْعنِق كَذَا ِفي النهايِة 

  

  مِه دلَيِه فَعلَيِرجِه ويدي أَظَاِفري ِإنْ قَصو لُهقَو   

لَت الْكَفَّارةُ وِعندهما يِجب أَربعةُ ِدماٍء إنْ قَلَّم ِفي وِإنْ كَانَ ذَِلك ِفي مجاِلس فَكَذَا ِعند محمٍد علَيِه دم واِحد إلَّا إذَا تخلَّ
كُلِّ مجِلٍس يدا أَو ِرجلًا وأَما إذَا حلَق رأْسه ِفي أَربعِة مجاِلس ِفي كُلِّ مجِلٍس الربع لَم يِجب إلَّا دم واِحد ِبالِْإجماِع ِلأَنَّ 

أْسالر ِحدتم   

  مِه دلَيلًا فَعِرج ا أَودي ِإنْ قَصو لُهقَو   

  إقَامةً ِللربِع مقَام الْكُلِّ كَما ِفي الْحلِْق 

   قَولُه وِإنْ قَص أَقَلَّ ِمن خمسِة أَظَاِفري فَعلَيِه صدقَةٌ  

 اٍع ِمنص فقَةٌ ِنصدِلكُلِّ ظُفٍْر ص اٍع أَيص فِنص قَصنا فَيملُغَ دبطٍَة إلَّا أَنْ يِحن.  

  .وقَالَ محمد يِجب ِبِحساِبِه ِمن الدِم 

 وِللْأَكْثَِر حكْم الْكُلِّ ولَنا أَنَّ وقَالَ زفَر يِجب الدم ِبقَص ثَلَاثَِة أَظَاِفري ِمنها ِلأَنَّ ِفي أَظَاِفِري الْيِد الْواِحدِة دما والثَّلَاثَةُ أَكْثَرها
الدم ِفي الْأَصِل إنما وجب ِبقَص الْيديِن والرجلَيِن والْيد الْواِحدةُ ربع ذَِلك فَيجعلُ ِبمنِزلَِة الْكَماِل كَربِع الرأِْس ِفي الْحلِْق 

  كْثَر ِفيِه مقَام الْكُلِّ فَلَا يمِكن أَنْ يقَام الْأَ

  .قَولُه وِإنْ قَص خمسةَ أَظَاِفري متفَرقٍَة ِمن يديِه وِرجلَيِه فَعلَيِه صدقَةٌ وهذَا ِعندهما  

 مِه الدلَيع دمحقَالَ مو   

ٍة ولَهما أَنَّ كَمالَ الِْجنايِة ِبنيِل الراحِة والزينةُ والتقِْليم علَى هذَا الْوجِه يِشينه ولَا كَما لَو حلَق ربع الرأِْس ِمن مواِضع متفَرقَ
 ظُفٍْر طَعام ِمسِكٍني إلَّا أَنْ راحةَ ِفيِه وِإذَا تقَاصرت الِْجنايةُ وجبت الصدقَةُ ثُم إذَا وجبت الصدقَةُ ِعندهما فَذَِلك ِفي كُلِّ

يبلُغَ دما فَينقُص ِحينِئٍذ ما شاَء ولَو انكَسر ظُفْره فَتعلَّق فَقَلَعه فَلَا شيَء علَيِه ِلأَنه ِباِلانِكساِر خرج عن حد النماِء والزيادِة 
    الْحرِم حتى لَو كَانَفَأَشبه الْياِبس ِمن شجِر
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   .ِبحيثُ لَو تركَه ينمو فَعلَيِه صدقَةٌ ولَو قَطَع كَفَّه وِفيِه أَظْفَاره أَو خلَع ِجلْدةً ِمن رأِْسِه ِبشعِرها فَلَا شيَء علَيِه 

  

ٍر فَهو مخير إنْ شاَء ذَبح شاةً وِإنْ شاَء تصدق علَى ِستِة مساِكني ِبثَلَاثَِة قَولُه وِإنْ تطَيب أَو لَِبس أَو حلَق ِمن عذْ 
   أَصوٍع ِمن الطَّعاِم وِإنْ شاَء صام ثَلَاثَةَ أَياٍم 

فَالصوم يجِزئُه ِفي أَي } ديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو ِبِه أَذًى ِمن رأِْسِه فَِف{ ِلقَوِلِه تعالَى 
موِضٍع شاَء ويجِزئُه إنْ شاَء تابعه وِإنْ شاَء فَرقَه وكَذَا الصدقَةُ تجِزئُه ِعندنا حيثُ أَحب إلَّا أَنها تستحب علَى مساِكِني 

الْح وهو كسا النأَمو ِليكمإلَّا الت ِزئُهجلَا ي دمحقَالَ ما ومهدةَ ِعنِشيعالتةَ وِذيغِني التةُ أَعاحالِْإبو ِليكما التِفيه وزجيِم ور
فَاِق ِلأَنَّ الِْإرِم ِباِلاترإلَّا ِفي الْح ِزئُهجفَلَا ي حوٍص الذَّبصخكَاِن مم ِة أَوِحيضوٍص كَالتصخاٍن ممةً إلَّا ِفي زبقُر فرعت اقَةَ لَم

 مرالْح وهو  

   قَولُه إنْ شاَء ذَبح شاةً  

د ذُِبحت ِفي الْحرِم أَو هلَكَت ِبآفٍَة بعد الذَّبِح ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ الْواِجب علَيِه الذَّبح لَا غَير حتى لَو سِرقَت الْمذْبوحةُ وقَ
   .لَا يِجب علَيِه شيٌء 

  

  مِه دلَيٍة فَعوهِبش سلَم لَ أَوفَِإنْ قَب لُهقَو   

اطُ الِْإنِترانْ اشِفي قَاِضي خِزلْ وني لَم لَ أَوزاٌء أَنوس ِدينجقَالَ الْخ ظَرِإنْ نو ِحيحالص وهِس قَالَ وِم ِباللَّموِب الدجاِل ِلوز
إلَى فَرِج امرأٍَة ِبشهوٍة فَأَمنى لَا شيَء علَيِه كَما لَو تفَكَّر فَأَمنى وكَذَا اِلاحِتلَام ، والرجلُ والْمرأَةُ ِفي ذَِلك سواٌء ِلأَنَّ 

تِتمِه اِلاسلَيلَ فَعزٍة فَأَنِهيمِفي ب لَجِإنْ أَوِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن مِه دلَيلَ فَعزى ِبكَفِِّه فَأَننمتِإنْ اسو لُ لَهصحا يا كَملُ لَهصحي اع
ِه ولَيع مِزلْ لَا دني ِإنْ لَمو هترملَا عو هجح دفْسلَا يو مد هترمعو هجح دفْسي اِفِعيقَالَ الش.  

  

   قَولُه من جامع ِفي أَحِد السِبيلَيِن عاِمدا أَو ناِسيا قَبلَ الْوقُوِف ِبعرفَةَ فَسد حجه وعلَيِه شاةٌ  

.  

يى بوس خيأَنَّ الش لَمةٌ اعندب اِفِعيقَالَ الشو هِج ِلأَنكَالْفَر ها أَنماهداِن إحتايِل ِروِر الْقُبِنيفَةَ ِفي غَيأَِبي ح نعِن وِبيلَيالس ن
لَم يِجب الْحد ِعنده ِلأَنه وطٌْء يوِجب الْغسلَ ِمن غَيِر إنزاٍل والثَّاِنيةُ لَا يفْسد حجه ولَا عمرته ِلتقَاصِر معنى الْوطِْء وِلهذَا 

 عامج لَوا ومهدِعن دِج ِلأَنَّ ِفيِه الْحكَالْفَر وا همهدِعنو جالْح ادِبِه فَس لَّقعتِر فَلَا يهالْم وبجِبِه و لَّقعتِضٍع لَا يوطٌْء ِفي مو
 ةٌ أَواِئمن ِهيةَ وِرمحالْم جاِد الْحفَسِم ووِب الدجاٌء ِفي ووس وا فَهوننجم ا أَوِبيص اِمعجكَانَ الْم ةٌ أَوهكْرم  
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  هجح دفْسي لَم نِضي مما يكَم جِضي ِفي الْحميو لُهقَو   

  أَداِء أَفْعاِلِه أَو ِبالِْإحصاِر ِلأَنَّ إحرام الْحج لَا يجوز التحلُّلُ ِمنه إلَّا ِب

   قَولُه وعلَيِه الْحج ِمن قَاِبٍل  

 أُخرى ِلأَنَّ الِْإحرام الْأَولَ لَم يقَع موِقع الْواِجِب فَبِقي الْوجوب ِبحاِلِه فَِإنْ جامع ِجماعا آخر قَبلَ الْوقُوِف ِبعرفَةَ فَعلَيِه شاةٌ
  .ِعندهما 

   وقَالَ محمد لَا

  .شيَء علَيِه إلَّا أَنْ يكُونَ كَفَّر عن الْوطِْء الْأَوِل 

  

   قَولُه ولَيس علَيِه أَنْ يفَاِرق امرأَته إذَا حج ِبها ِفي الْقَضاِء  

.  

 ماِلك إذَا خرجا ِمن بلَِدِهما افْترقَا وقَالَ الشاِفِعي إذَا انتهيا إلَى الْمكَاِن الَِّذي جامعها ِفيِه وقَالَ زفَر إذَا أَحرما افْترقَا وقَالَ
  افْترقَا والْمراد ِبالْفُرقَِة أَنْ يأْخذَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما طَِريقًا غَير طَِريِق الْآخِر 

    جامع بعد الْوقُوِف ِبعرفَةَ لَم يفْسد حجه قَولُه وِإنْ 

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } هجح مت فَةَ فَقَدرِبع قَفو نم {  

   قَولُه وعلَيِه بدنةٌ  

اِنيا فَعلَيِه شاةٌ ِلأَنه وقَع ِفي حرمِة إحراٍم مهتوٍك فَيكِْفيِه شاةٌ كَذَا ِفي ِلأَنه أَعلَى أَنواِع الِْجنايِة فَيتغلَّظُ موِجبها فَِإنْ جامع ثَ
  النهايِة 

   قَولُه وِإنْ جامع بعد الْحلِْق فَعلَيِه شاةٌ  

خفِّفَت الِْجنايةُ فَاكْتفَى ِبالشاِة وكَذَا بعد الطَّواِف قَبلَ الْحلِْق ِلبقَاِء إحراِمِه ِفي حق النساِء دونَ لُبِس الْمِخيِط والطِّيِب فَ
   .ِلأَنه ما لَم يحِلق أَو يقَصر باٍق علَى الِْإحراِم 
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 داٍط أَفْسوةَ أَشعبا أَرلَه طُوفلَ أَنْ يِة قَبرمِفي الْع عامج نمو لُها قَومدعب عامِإنْ جاةٌ وِه شلَيعا واهقَضا وى ِفيهضما وه
   طَاف لَها أَربعةَ أَشواٍط فَعلَيِه شاةٌ 

 هترمع دفْسلَا تو.  

فَر إذْ ِهي جا ِبالْحارِتبةٌ اعندِه بلَيعِن ويهجِفي الْو دفْست اِفِعيقَالَ الشةً وبتطَّ رأَح تةٌ فَكَاننا سها أَنلَنو جكَالْح هدِعن ض
  فَتِجب ِفيها الشاةُ 

   قَولُه ومن جامع ناِسيا كَمن جامع عاِمدا  

 دعالْبثُ وعالش وهةٌ وظَاِهر اتارأَم لَهةٌ وذَكِّرم جالَةَ الْحلَاةَ ِلأَنَّ حالص فِْسدا يا إنَّ مذَا قُلْنِلهو هانيِنس ربتعي طَِن فَلَمالْو نع
   .يستِوي ِفيِه النسيانُ والْعمد ِلأَنَّ حالَتها مذَكِّرةٌ وسواٌء كَانت الْمرأَةُ صِغريةً أَو كَِبريةً أَو مجنونةً 

  

 نمو لُهاةٌ قَوِه شلَيا فَعبنِإنْ كَانَ جقَةٌ ودِه صلَيِدثًا فَعحوِم مالْقُد افطَو طَاف    

  .قَالَ الْخجنِدي وحكْم الْحاِئِض والنفَساِء كَحكِْم الْجنِب 

 ِلأَنه لَو تركَه أَصلًا لَم يكُن علَيِه شيٌء فَكَذَا إذَا ترك الطَّهارةَ وِفي الْمبسوِط لَو طَاف ِللْقُدوِم محِدثًا أَو جنبا لَا شيَء علَيِه
لْ ِهيه اِيخشالْم لَفتاخا ونداِف ِعنٍط ِفي الطَّورِبش تسةُ لَيارالطَّه ِة ثُمايهقَةٌ كَذَا ِفي الندص هملْزٍد يمحم نعةٌ ِفيِه ونس 

  .أَو واِجبةٌ فَقَالَ ابن شجاٍع سنةٌ ِلأَنَّ الطَّواف يِصح ِمن غَيِر وجوِدها 

 اِبرا الْجِكهرِبت ِجبي هِلأَن حالْأَص وهةٌ واِجبو اِزيكٍْر الرو بقَالَ أَبو.  

ذَا الطَّوِفي ه عرِة إذَا شايِفي الِْهدا وارقَِة إظْهدِبالص ربجِة فَيارِك الطَّهرِبت قْصن لُهخديوِع ورا ِبالشاِجبو ِصريةٌ ينس وهاِف و
  ٍف هو تطَوع ِلدنو رتبِتِه عن الْواِجِب ِبِإجياِب اللَِّه تعالَى وهو طَواف الزيارِة وكَذَِلك الْحكْم ِفي كُلِّ طَوا

   قَولُه فَعلَيِه صدقَةٌ  

  يعِني ِلكُلِّ شوٍط إلَّا أَنْ يبلُغَ دما فَينقَص ِنصف صاٍع 

   قَولُه ومن طَاف طَواف الزيارِة محِدثًا فَعلَيِه شاةٌ  

شكِْن فَكَانَ أَفْحِفي الر قْصلَ النخأَد هِدثًا ِلأَنَّ ِلأَنحم هأَكْثَر طَاف كَذَا لَوِم وِبالد ربجوِم فَيالْقُد افطَو وهِل والْأَو ِمن 
  ِللْأَكْثَِر حكْم الْكُلِّ 
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   قَولُه وِإنْ كَانَ جنبا فَعلَيِه بدنةٌ  

بدنِة إظْهارا ِللتفَاوِت وِلأَنَّ الْمنع ِفي الْجنابِة ِمن وجهيِن الطَّواِف ودخوِل الْمسِجِد ِلأَنَّ الِْجنايةَ أَغْلَظُ ِمن الْحدِث فَتجبر ِبالْ
  .أَكْثَِر حكْم الْكُلِّ وِفي الْحدِث ِمن وجٍه واِحٍد فَِلتفَاحِش النقْصاِن أَوجبنا الْبدنةَ وكَذَا إذَا طَاف أَكْثَره جنبا ِلأَنَّ ِللْ

   فَِإنْ ِقيلَ ِمن أَين وقَع الْفَرق بين هذَا وبين الصلَاِة والصوِم حيثُ لَا يقَام أَكْثَر ركَعاِت الصلَاِة مقَام كُلِّها ولَا

ر مقَام الْكُلِّ ِقيلَ ِلأَنَّ الصلَاةَ والصوم لَا يتجزأُ ولَا يتعدد بلْ ِهي ِعبادةٌ واِحدةٌ صوم أَكْثَِر النهاِر مقَام كُلِِّه وهنا يقَام الْأَكْثَ
 الُهأَفْع جالْحالْكُلِّ و قَاما مِفيِهم الْأَكْثَر قُمي ةٌ فَلَمِسريا يقَّةُ ِفيهشالْماِحٍد وكَان وى ِفي مدؤٍة تِكنى ِفي أَمدؤتةٌ وددعتم
 لَامِه السلَياِت قَالَ عالْفَو ا ِمننأَماِد والْفَس نع ةً لَهانالْكُلِّ ِصي قَامِفيِه م الْأَكْثَر ِلفٍَة فَأُِقيمتخم } هجح مت فَةَ فَقَدرِبع قَفو نم

 {أَكْثَر لَقكَذَا إذَا حِم ووالصلَاِة وا ِفي الصضأَي أُِقيم قَدو فاِف كَيذَا الطَّولَى هعو كُلَّه لَقا إذَا حلِّلًا كَمحتم ارأِْس صالر 
لِْإمام ِفي الركُوِع يجعلُ اقِْتداَءه ِفي الْأَكْثَر مقَام الْكُلِّ ِفي مواِضع ِليترجح جاِنب الْوجوِد علَى جاِنِب الْعدِم كَمن أَدرك ا

أَكْثَِر الركْعِة كَاِلاقِْتداِء ِفي جِميِعها ِفي اِلاعِتداِد ِبِه وكَذَا الْمتطَوع ِبالصوِم إذَا نوى قَبلَ الزواِل يجعلُ وجود النيِة ِفي أَكْثَِر 
  ي جِميِعِه وكَذَا ِفي صوِم رمضانَ ِعندنا كَذَا ِفي النهايِة النهاِر كَوجوِدها ِف

   قَولُه والْأَفْضلُ أَنْ يِعيد الطَّواف ما دام ِبمكَّةَ ولَا ذَبح علَيِه  

ا أَنمهنيب ِفيقوالتو افالطَّو ِعيدِه أَنْ يلَيعِخ وسِض النعِفي بِب وباِن ِبسقْصِش النا ِلفُحابِة إجيابنِة ِفي الْجادِبالِْإع رمؤي ه
ِم الْجنابِة وِفي الْحدِث اسِتحبابا ِلقُصوِرِه ِبسبِب الْحدِث ثُم إذَا أَعاده وقَد طَافَه محِدثًا لَا ذَبح علَيِه وِإنْ أَعاده بعد أَيا

  .النحِر ِلأَنَّ بعد الِْإعادِة لَا تبقَى شبهةُ النقْصاِن كَذَا ِفي الِْهدايِة 

ِفي الِْهدايِة وأَما وِفي الْخجنِدي والْوِجيِز إذَا أَعاده وقَد طَافَه محِدثًا بعد أَياِم النحِر فَعلَيِه دم ِعند أَِبي حِنيفَةَ والصِحيح ما 
هادِإنْ أَعِه ولَيَء عيِر لَا شحاِم النِفي أَي هادا إنْ أَعبنج طَافَه قَدو هادإذَا أَع   

ِه وقَد طَافَه جنبا فَعلَيِه أَنْ يعود ِلأَنَّ النقْص بعدها لَِزمه دم ِبالتأِْخِري ِعند أَِبي حِنيفَةَ وتسقُطُ عنه الْبدنةُ وِإنْ رجع إلَى أَهِل
 طَافَه قَدِلِه وإلَى أَه عجِإنْ رو دولَ الْعإلَّا أَنَّ الْأَفْض أَهزٍة أَجقَرِبب ٍة أَوندثَ ِببعبو دعي ِإنْ لَمِديٍد واٍم جرِبِإح ودعيو كَِثري

ا إنْ أَعاد فَطَاف جاز وِإنْ بعثَ ِبالشاِة فَهو أَفْضلُ ِلأَنَّ النقْصانَ يِسري وِفيِه نفْع ِللْفُقَراِء وِإنْ لَم يطُف ِللزيارِة أَصلًا محِدثً
التحلُِّل ِمنه إذْ هو محِرم ِمن النساِء أَبدا حتى يطُوف وقَولُه حتى رجع إلَى أَهِلِه فَعلَيِه أَنْ يعود ِبذَِلك الِْإحراِم ِلانِعداِم 

نلُ يالْأَوالثَّاِني و ربتعالْم أَو ا لَهاِبركُونُ الثَّاِني جيلُ والْأَو ربتعلْ الْمه هادإذَا أَع ثُم افالطَّو ِعيدلُ أَنْ يالْأَفْضو وقَالَ أَب فَِسخ
 لَه اِبرالثَّاِني جلُ والْأَو ربتعالْم ِخيِن الْكَرسالْح.  

ا تِجب وقَالَ أَبو بكٍْر الراِزي الْمعتبر الثَّاِني ويكُونُ فَسخا ِللْأَوِل وفَاِئدته تظْهر ِفي إعادِة السعِي فَعلَى قَوِل الْكَرِخي لَ
 ربتعأَنَّ الْم هادإذَا أَع هِدِث أَنحفَقُوا ِفي الْماتو كُني لَم هفَكَأَن خفَسان لَ قَدالْأَو افِلأَنَّ الطَّو ِجبت اِزيِل الرلَى قَوعو هتادإع

 لَه اِبرالثَّاِني جلُ والْأَو وه.   
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 نمو لُهقَةٌ قَودِه صلَيِدثًا فَعحِر مدالص افطَو طَاف    

  هذَا هو الْأَصح ِلأَنه دونُ طَواِف الزيارِة وعن أَِبي حِنيفَةَ علَيِه شاةٌ وِإنْ طَاف أَقَلَّه محِدثًا فَعلَيِه صدقَةٌ ِفي الرواياِت كُلِّها 

   نَ جنبا فَعلَيِه شاةٌ قَولُه وِإنْ كَا 

   .وكَذَا إذَا طَاف أَكْثَره جنبا فَِإنْ كَانَ ِبمكَّةَ أَعاده وسقَطَ عنه الدم ولَا يِجب علَيِه شيٌء ِبالتأِْخِري اتفَاقًا 

  

   ما دونها فَعلَيِه شاةٌ قَولُه ومن ترك ثَلَاثَةَ أَشواٍط ِمن طَواِف الزيارِة فَ 

هذَا إذَا لَم يِعده أَما إذَا أَعاده ِفي أَياِم النحِر فَلَا شيَء علَيِه وِإنْ أَعاده بعدها فَعلَيِه صدقَةٌ وِإنْ عاد إلَى أَهِلِه قَبلَ أَنْ يطُوفَها 
  ه ذَِلك ولَا يلْزمه الرجوع فَِإنه يبعثُ شاةً ويجِزئُ

   قَولُه وِإنْ ترك ِمنه أَربعةَ أَشواٍط فَصاِعدا بِقي محِرما أَبدا حتى يطُوفَها  

ودعأَنْ ي ِزئُهجيو ودعأَنْ ي هِلِه لَِزمإلَى أَه عجفَِإنْ ر راِء لَا غَيسالن ِني ِمنعِديِدِه يجإلَى ت اجتحلَا ياِم ورالِْإح ِبذَِلك   

   قَولُه ومن ترك ثَلَاثَةَ أَشواٍط ِمن طَواِف الصدِر فَعلَيِه صدقَةٌ  

  يعِني ِلكُلِّ شوٍط صدقَةٌ إلَّا أَنْ يبلُغَ دما فَينقَص ِنصف صاٍع 

   نه أَربعةَ أَشواٍط فَعلَيِه شاةٌ قَولُه وِإنْ ترك ِم 

   .وكَذَا إذَا تركَه كُلَّه وما دام ِبمكَّةَ يؤمر ِبالِْإعادِة 

  

  مِه دلَيِة فَعورالْمفَا والص نيب يعالس كرت نمو لُهقَو   

نداِت ِعناِجبالْو ِي ِمنعالس مِلأَنَّ د ِحيحص يعاَء فَالسفَسن ا أَواِئضأَةُ حرالْم تعس ا أَوبنى جعفَِإنْ س مِكِه الدرِبت هملْزا فَي
الْأَش دعكَذَا بو عامجلَّ وا حمدعى بعس كَذَا لَوقُوِف وِجِد كَالْوسِر الْمى ِفي غَيدؤةٌ تادِعب هِر ِلأَنه  

  امت هجحو لُهقَو   

   .اُحتِرز ِبهذَا عن قَوِل الشاِفِعي فَِإنَّ السعي ِعنده فَرض كَطَواِف الزيارِة 
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  مِه دلَياِم فَعلَ الِْإمفَاٍت قَبرع ِمن أَفَاض نمو لُهقَو   

لَ الْغقَباِم ولَ الِْإمِني قَبعي ادِإنْ عِحيِح ولَى الصع مالد هنقَطَ عوِب سرلَ الْغقَب ادِه فَِإنْ علَيَء عيوِب فَلَا شرالْغ دعا بوِب أَمر
   . بِعريه بعد الْغروِب لَا يسقُطُ ِفي ظَاِهِر الروايِة ولَا فَرق بين أَنْ يِفيض ِباخِتياِرِه أَو ند ِبِه

  

  مِه دلَيِلفَِة فَعدزِبالْم قُوفالْو كرت نمو لُهقَو   

   .ِلأَنه ِمن الْواِجباِت يعِني إذَا كَانَ قَاِدرا أَما إذَا كَانَ ِبِه ضعف أَو ِعلَّةٌ أَو امرأَةٌ تخاف الزحام فَلَا شيَء علَيِه 

  

  لُهقَو مِه دلَيا فَعاِم كُلِّهاِر ِفي الْأَيالِْجم يمر كرت نمو   

 موالْي وهو اِبعالر موالْي وهِي وماِم الرآِخِر أَي ِس ِمنموِب الشرِبغ قَّقحتا يمإن كرالتو ِحدتم سِلأَنَّ الِْجن اِحدو مكِْفيِه ديو
لثَّاِلثَ عشر وما دامت الْأَيام باِقيةً فَالِْإعادةُ ممِكنةٌ فَيرِميها علَى الترِتيِب ثُم ِبتأِْخِريها يِجب الدم ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِخلَافًا ا

  لَهما 

  مِه دلَياِحٍد فَعٍم ووي يمر كرِإنْ تو لُهقَو   

  نه نسك تام فَِإنْ أَعاده ِباللَّيِل عِقيبه فَلَا شيَء علَيِه وِإنْ أَعاده ِمن الْغِد فَعلَيِه دم ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا شيَء علَيِه ِلأَ

   صدقَةٌ قَولُه وِإنْ ترك رمي إحدى الِْجماِر الثَّلَاِث فَعلَيِه  

 اِحدو كسِم نوذَا الْيِلأَنَّ الْكُلَّ ِفي ه مد ِجبي ا لَممِإناٍع وص فِنص قَصنا فَيملُغَ دبقَةٌ إلَّا أَنْ يداٍة صصِني ِلكُلِّ حعي  

 مِه دلَيِر فَعحِم النوي ِة ِمنقَبةَ الْعرمج كرِإنْ تو لُهقَو    

ِلأَنَّ كُلَّ وِظيفَِة هذَا الْيوِم رمي وكَذَا إذَا ترك الْأَكْثَر ِمنها وِإنْ ترك ِمنها حصاةً أَو حصاتيِن أَو ثَلَاثًا تصدق ِلكُلِّ حصاٍة 
ر كرِإنْ تاَء وا شم قُصنا فَيملُغَ دباٍع إلَّا أَنْ تِف صِبِنص لَوقَةٌ ودِه إلَّا صلَيع كُني ِر لَمحاِم النِر أَيِة ِفي غَيقَبِة الْعرمج يم

 مِه دلَيِم الثَّاِني فَعوِر إلَى الْيحِم النوي ِة ِمنقَبِة الْعرمج يمر رأَخ  

 امأَي تضى متح لْقالْح رِإنْ أَخو لُهِة قَواريالز افطَو ركَذَا إذَا أَخِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن مِه دلَيِر فَعحالن    

ِق وِعندهما لَا شيَء علَيِه ِفي الْوجهيِن والِْخلَاف ِفي تأِْخِري الرمِي وِفي تقِْدِمي نسٍك علَى نسٍك كَالْحلِْق قَبلَ الرمِي والْحلْ
قَبلَ الذَّبِح وهذَا ِفي الْمتمتِع والْقَاِرِن ِلأَنَّ الذَّبح واِجب علَيِهما ولَا كَذَِلك الْمفِْرد فَِإنه لَا ذَبح علَيِه وهذَا إذَا كَانَ ِلغيِر عذٍْر 

   ِفي
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ةُ حاِئضا أَو نفَساَء فَطَهرت بعد مِضي أَياِم النحِر فَلَا شيَء علَيها وهذَا إذَا حاضت تأِْخِري طَواِف الزيارِة أَما إذَا كَانت الْمرأَ
   .ِمن قَبِل أَياِم النحِر أَما إذَا حاضت ِفي أَثْناِئها وجب الدم ِبالتفِْريِط ِفيما تقَدم كَذَا ِفي الْوِجيِز 

  

   قَولُه وِإنْ قَتلَ الْمحِرم صيدا أَو دلَّ علَيِه من قَتلَه فَعلَيِه الْجزاُء كَاِملًا  

 الْممتِنع ِبقَواِئِمِه أَو ِبجناحيِه إنما قَالَ قَتلَ ولَم يقُلْ ذَبح ِلأَنه لَو ذَبح فَهو ميتةٌ والْميتةُ لَا تسمى ذَِبيحا والصيد هو الْحيوانُ
 اِئِمِه أَوا ِبقَولُنقَوِر وونالسالْكَلِْب و ا ِمنازِتراح ِنعتما الْملُنأْكُوٍل فَقَوم رغَي أْكُولًا كَانَ أَوم يرِل ِخلْقَِتِه الْبِفي أَص شحوتالْم

ِترِه احياحنِل ِخلْقَِتِه ِبجا ِفي أَصلُنقَوطِّ والْباِج وجالد ا ِمنازِتراح شحوتا الْملُنقَوو اموِميِع الْهجِب وقْرالْعِة ويالْح ا ِمناز
ا ِمنازِتراح يرا الْبلُنقَوِة وِليِم الْأَهعالن ِمن شحوا تما عازِترا احكُلُّه اعبالساٌء ووس هاحبمِد ويالص لُوكممِر وحوِد الْبيص 

  .صيود وِفي شرِحِه الْأَسد حيوانٌ ممتِنع متوحش فَيمنع الْمحِرم ِمن قَتِلِه كَالضبِع 

ِزلَِة الْكَلِْب الْعنِبم دى الْأَساوِفي الْفَتو وِزيِر فَقَالَ أَبالِْخنِد ولَفُوا ِفي الِْقرتاخاِن وتايِرو ِشيحِر الْوونِفي السالذِّئِْب وقُوِر و
  .يوسف ِفيِهما الْجزاُء 

 والْبوِم الْجزاُء وقَولُه أَو دلَّ علَيِه من قَتلَه فَعلَيِه وقَالَ زفَر لَا جزاَء ِفي الِْخنِزيِر ِلأَنه مندوب إلَى قَتِلِه وِفي الضب والْيربوِع
   .الْجزاُء هذَا إذَا كَانَ الْمدلُولُ علَى الصيِد لَا يراه ولَم يعلَم ِبِه حتى دلَّه علَيِه ِلأَنه لَم يستِفد ِعلْم الصيِد إلَّا ِبدلَالَِتِه

 لَهقْتاِمِه إلَى أَنْ يرلَى إحالُّ عقَى الدبا أَنْ يضِطِه أَيرش ِمنالِّ ولَى الدَء عيِبِه فَلَا ش لَمعي لَالَِتِه أَولَ دقَب اهرا إذَا كَانَ يأَم
لَا شيَء علَى الدالِّ وِمن شرِطِه أَيضا أَنْ يأْخذَه الْمدلُولُ قَبلَ أَنْ ينفَِلت عن الْمدلُولُ أَما لَو تحلَّلَ فَقَتلَه الْمدلُولُ بعد ذَِلك فَ

   مكَاِنِه أَما إذَا انفَلَت عن مكَاِنِه ثُم أَخذَه بعد ذَِلك فَقَتلَه فَلَا

  شيَء علَى الدالِّ 

 ِوي ِفي ذَِلكتسي لُهاِسي قَوالنو اِمدالْع    

  أَي الناِسي ِلِإحراِمِه وكَذَا الْخاِطئُ ِمثْلُ الناِسي 

  اِئدالْعو ِدئتبالْمو لُهقَو   

ِئِد ولَِكن يقَالُ لَه اذْهب فَينتِقم اللَّه أَي الْمبتِدئ ِبقَتِل الصيِد والْعاِئد إلَى قَتِل صيٍد آخر وقَالَ ابن عباٍس لَا ضمانَ علَى الْعا
ذَكَر اِلانِتقَام وسكَت عن الْجزاِء ويجاب عنه فَيقَالُ إنما سكَت } ومن عاد فَينتِقم اللَّه ِمنه { ِمنك واحتج ِبقَوِلِه تعالَى 

سم هاِء ِلأَنزالْج نِد فَِإنْ قَالَ عيالص ئًا ِمنيش لَهقَب لَتلْ قَتِئلَ ها سدما عديص ِرمحلَ الْماٍس إذَا قَتبع نِة قَالَ ابِل الْآيِبأَو فَادت
لَم أَقْتلْ شيئًا يحكُم علَيِه ِبالْجزاِء فَِإنْ عاد بعد ذَِلك نعم لَم يحكُم علَيِه ِبشيٍء ويقَالُ لَه اذْهب فَينتِقم اللَّه ِمنك وِإنْ قَالَ 

ِه ِبالْجلَيع كُمحا يندِعنا وِجيعا وبرض هرظَهو هطْنلَأُ بمياِء وزا ِبالْجِه ثَاِنيلَيع كُمحي لَم ِرمحم وها وِد ثَاِنييِل الصاِء إلَى قَتز
  ثَاِنيا وثَاِلثًا 
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قَولُه والْجزاُء ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف أَنْ يقَوم الصيد ِفي الْمكَاِن الَِّذي قَتلَه ِفيِه أَو ِفي أَقْرِب الْمواِضِع إلَيِه إنْ  
   كَانَ ِفي بريٍة 

لْأَماِكِن ويعتبر ِقيمته لَحما ولَا يعتبر ِصناعةً وهذَا يتصور ِفي الْباِزي والْحماِم الَِّذي يِجيُء ِمن ِلاخِتلَاِف الِْقيِم ِباخِتلَاِف ا
  .الْمواِضِع الْبِعيدِة 

  

   قَولُه يقَومه ذَوا عدٍل  

  ا بد ِمن الْمثَنى ِبالنص الْواِحد يكِْفي واِلاثْناِن أَحوطُ وِقيلَ لَ

   قَولُه ثُم هو مخير ِفي الِْقيمِة  

 اماَء صِإنْ شو ماَء أَطْعِإنْ شى وداَء أَهإنْ ش.  

 ِظريالن ِجبِي يدا ِبالْهكَمِن فَِإنْ حيكَمإلَى الْح ارالِْخي دمحقَالَ مو  

 إنْ ش لُها قَويدا هِبه اعتاَء اب   

قدصتلْ يب ذَِلك ى ِمننأَد حذْبأَنْ ي وزجلَا يأِْن والض ا ِمنذَعج ِز أَوعالْم ا ِمنثَِني   

 الْحرِم ويجوز الِْإطْعام ِفي غَيِر الْحرِم ِبِقيمِتِه أَو يصوم والْهدي هو الَِّذي يجوز ِفي الْأُضِحيِة ولَا يجوز ذَبحه إلَّا ِفي
  والصوم يجوز ِفي غَيِر مكَّةَ ِلأَنه قُربةٌ ِفي كُلِّ مكَان ويجوز الصوم متتاِبعا ومتفَرقًا ويجوز ِفي الِْإطْعاِم التغِذيةُ والتعِشيةُ 

َء اشترى ِبِه طَعاما فَتصدق ِبِه علَى كُلِّ ِمسِكٍني ِبِنصِف صاٍع ِمن بر أَو صاٍع ِمن تمٍر أَو شِعٍري وِإنْ شاَء قَولُه وِإنْ شا 
   صام عن كُلِّ ِنصِف صاٍع ِمن بر يوما وعن كُلِّ صاٍع ِمن تمٍر أَو شِعٍري يوما 

وزجلْ يهأَنْ و وزجلَا يكَاِة وكَالز وزجِجيِز لَا يِفي الْو ِسيخرلَاِد قَالَ السِة الْأَوابلَى قَرا عِبه قدصتقَِة أَنْ يدِذِه الصِفي ه 
 ا أَقَلَّ ِمنِكينِمس ِطيعأَنْ ي وزجلَا ياِحٍد وِكٍني ولَى ِمسِبالْكُلِّ ع قدصتاٍع يِف صِنص  

   قَولُه فَِإنْ فَضلَ ِمن الطَّعاِم أَقَلُّ ِمن ِنصِف صاٍع فَهو مخير إنْ شاَء تصدق ِبِه وِإنْ شاَء صام عنه يوما كَاِملًا  

اِم ِمسونَ طَعد اِجبكَذَا إذَا كَانَ الْوو وزجٍم لَا يوِض يعب موِلأَنَّ ص فِنص هتلُغْ ِقيمبت لَما ووعبري ا أَوفُورصلَ عِكٍني ِبأَنْ قَت
صاٍع فَِإنه يطِْعم الْواِجب ِفيِه أَو يصوم يوما كَاِملًا قَالَ ِفي النهايِة يجوز ِللْمحِرِم أَنْ يختار الصوم مع الْقُدرِة علَى الْهدِي 

الَى وعِلِه تا ِلقَونداِم ِعنا { الِْإطْعامِصي لُ ذَِلكدع لَى } أَوِة عرالْقُد عم اميالص لَه وزجلَا ي فَرز دِعنِيِري وخِللت أَو فرحو
  .التكِْفِري ِبالْماِل 
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 ِظريِد النيِفي الص ِجبي دمحقَالَ مو لُهقَو ِظرين ا لَهِفيم    

 هتكُونَ ِقيمإلَّا أَنْ ت ِظريالن وزجا لَا يمهدِعنو أَكْثَر ِظِريِه أَقَلَّ أَوةُ نِقيم تاٌء كَانوس وزجلْ يةُ بِظِري الِْقيمطُ ِفي النرتشلَا يو
   يِع وأَما ما لَيس لَه نِظري ِمثْلُ الْعصفُوِر والْحمامِة فَعلَيِه ِقيمتهمساِويةً ِلِقيمِة الْمقْتوِل كَذَا ِفي الْيناِب

  إجماعا 

لْوحِش قَولُه فَِفي الظَّبِي شاةٌ وِفي الضبِع شاةٌ وِفي الْأَرنِب عناق وِفي النعامِة بدنةٌ وِفي الْيربوِع جفْرةٌ وِفي ِحماِر ا 
   بقَرةٌ 

الْعناق الْأُنثَى ِمن أَولَاِد الْمعِز وِهي ما لَها ِستةُ أَشهٍر وِهي أَكْبر ِمن الْجفْرِة ودونَ الْجذَِع والْجفْرةُ ما تم لَها أَربعةُ أَشهٍر 
وعبرالْيا وضِز أَيعلَاِد الْمأَو ِمن ِهيى ورالْأُخ ِمن جرا خماهدِه إحلَيوا عداِن إذَا ستكَو ِة لَهالْفَأْر ِمن رٍة أَكْببيود .   

  

   قَولُه ومن جرح صيدا أَو نتف شعره أَو قَطَع عضوا ِمنه ضِمن ما نقَص ِمن ِقيمِتِه  

ما إذَا مات ِمن الْجرِح تِجب ِقيمته كَاِملَةً وهذَا أَيضا إذَا بِقي ِللْجرِح أَثَر أَما إذَا لَم يبق لَه أَثَر لَم يِجب هذَا إذَا لَم يمت أَ
تبٍي فَنظَب ِسن قَلَع أَو تبا إذَا نأَم رعالش تبني ا إذَا لَمضذَا أَيهٌء ويٌء شيش ِجبي لَم اضيالَ الْبز ثُم هنيع تضياب أَو ت

أَن لَمعي لَم لَوو لَهقَت ا لَوكَاِملَةً كَم هتِقيم ِمنض هجرا إذَا أَخاِع أَمِتنِز اِلاميح ِمن هِرجخي لَمِني وعي ها ِمنوضع قَطَع أَو لُهقَوو ه
  مات أَو بِرئ يضمن جِميع الِْقيمِة اسِتحسانا كَذَا ِفي الْمِحيِط 

   قَولُه وِإنْ نتف ِريش طَاِئٍر أَو قَطَع قَواِئم صيٍد فَخرج ِمن حيِز اِلامِتناِع فَعلَيِه ِقيمته كَاِملَةً  

ِه الْأَملَيع تفَو هِز ِلأَنيح ِمن هجرا أَخمدعب ديلَ الصةُ فَِإنْ قَتالِْجه وهو فَّفخيو ددشي زيالْحاِع وِتنفِْويِت آلَِة اِلامِبت ن
  . يؤدي الْجزاَء اِلامِتناِع هلْ يِجب علَيِه جزاٌء آخر قَالَ ِفي الْوِجيِز لَا يِجب علَيِه إذَا كَانَ قَبلَ أَنْ

  

  هتِه ِقيملَيٍد فَعيص ضيب ركَس نمو لُهقَو   

ب وكَذَا إذَا شواه وهذَا إذَا لَم يكُن مِذرا أَما إذَا كَانَ مِذرا لَا شيَء علَيِه وكَذَا إذَا كَسر بيض نعامٍة فَعلَيِه ِقيمته ولَو حلَ
 طْنب برض لَوو هتِه ِقيملَيِد فَعيالص وفص زكَذَا إذَا جِد وياِء الصزأَج ِمن هِن ِلأَنةُ اللَّبِه ِقيملَيِد فَعيالص ا ِمنهرغَي ةً أَويظَب

ا ِلأَنيح هتِه ِقيملَيا فَعتيا مِنينج ٍة فَأَلْقَتيا ظَبِميعا جمهتِه ِقيملَيفَع تاتم ا ثُمتيم هأَلْقَت لَوِبِه ورض ِمن اتكُونَ مأَنْ ي وزجي ه
ا ِقيمضِه أَيلَيع بجو هأَكَلَ ِمن ِد ثُمياَء الصزى جأَد لَواِملًا وا حهتِه ِقيملَياِملًا فَعا حلَهقَت لَوِنيفَةَ وأَِبي ح دا أَكَلَ ِعنةُ م

   وِعندهما لَا شيَء
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علَيِه ِلأَنَّ ذَِبيحةَ الْمحِرِم ميتةٌ وأَكْلُ الْميتِة لَا يتعلَّق ِبها الْجزاُء وِلأَنه إذَا أَطْعمه ِكلَابه لَم يضمن فَكَذَا إذَا أَكَلَه ولَه قَوله 
عِرِه { الَى تالَ أَمبو ذُوقِإنْ أَكَلَ } ِليو هجرا أَخاِء مِبِإز لَه ِلمس قَد هِرِه ِلأَنالَ أَمبذَاِئقًا و كُني انَ لَممالض هنا عقَطْنأَس فَلَو

ِه لَا يعود إلَى حرمِة الِْإحراِم وِإنما مِنع ِمنه ِلكَوِنِه ميتةً والْمحِرم إذَا ِمنه محِرم آخر فَلَا جزاَء علَيِه ِلأَنَّ الْمنع ِفي حق غَيِر
ِل شيٌء ِلأَنَّ الْبيض إنما أَكَلَ الْميتةَ لَم يِجب علَيِه شيٌء وأَما الْبيض إذَا شواه فَضِمن ِقيمته ثُم أَكَلَ ِمنه لَم يلْزمه ِلأَجِل الْأَكْ

لَِزمه ضمانه ِلأَنه أَبطَلَ منفَعته ِبِإتلَاِف الْمعنى الَِّذي يحدثُ ِمنه ِفي الثَّاِني ِبدِليِل أَنَّ الْبيض لَو كَانَ ِمما لَيس ِفيِه منفَعةٌ ِبأَنْ 
ِبِإت ِجبي ا لَمِذرٌء كَانَ ميلَاِفِه ش.  

 نِزلَِة منِبم ارى فَصنعالْم طَلَ ذَِلكب قَد يِبالشِفي الثَّاِني و هثُ ِمندحا يِة مفَعنلَاِف مِبِإت هانمض ِجبا يمإن ضيِإذَا كَانَ الْبو
 ا إذَا أَكَلَ ِمنأَمةَ ِفيِه وفَعنا لَا مضيب لَفا أَتاعماِء إجزاِن الْجما أَكَلَ ِفي ضانُ مملُ ضخدي هاِء فَِإنزاِء الْجلَ أَدوِح قَبذْبالْم

  كَذَا ِفي الْمستصفَى وِقيلَ هو علَى الِْخلَاِف أَيضا 

 يح هتِه ِقيملَيفَع تيم خِة فَرضيالْب ِمن جرفَِإنْ خ لُها قَو   

   .هذَا اسِتحسانٌ ِلأَنه يجوز أَنْ يكُونَ حيا فَمات ِمن ضرِبِه 

  

   قَولُه ولَيس ِفي قَتِل الْغراِب والِْحدأَِة والْكَلِْب والذِّئِْب والْحيِة والْعقْرِب والْفَأْرِة جزاٌء  

كُلُ الِْجيف أَما الْعقْعق وغُراب الزرِع فَِفيِهما الْجزاُء وكَذَا لَا شيَء ِفي الْقَناِفِذ والْخناِفِس الْمراد ِمن الْغراِب الَِّذي يأْ
  والْجعلَاِن ِلأَنها هوام لَا صيود وأَما الِْقرد والِْفيلُ والضب فَِفيِهم الْجزاُء 

  سلَيو لُهٌء قَوياِد شالْقُراِغيِث ورالْبِل ومالنوِض وعِل الْبِفي قَت   

  ِلأَنها لَيست ِبصيوٍد وِفي الْبوِم الْجزاُء 

   قَولُه ومن قَتلَ قَملَةً تصدق ِبما شاَء  

ذَهذَا إذَا أَخٍز هبخ ٍة ِمنركَس اٍم أَوطَع ِمن َء ِمثْلَ كَفيا فَلَا شلَهِض فَقَتالْأَر ا ِمنذَها إذَا أَخِبِه أَمثَو أِْسِه أَور ِنِه أَودب ا ِمن
لزيادِة علَى ذَِلك علَيِه وسواٌء قَتلَ الْقَملَةَ أَو أَلْقَاها علَى الْأَرِض وِإنْ قَتلَ قَملَتيِن أَو ثَلَاثًا تصدق ِبكَف ِمن طَعاٍم وِفي ا

  .ِنصف صاٍع ِمن ِحنطٍَة 

وِفي الْفَتاوى إذَا قَتلَ عشرا تصدق ِبِنصِف صاٍع وكَما لَا يجوز أَنْ يقْتلَ الْقَملَ لَا يجوز أَنْ يدفَعه إلَى غَيِرِه فَيقْتلَه فَِإنْ فَعلَ 
يجوز أَنْ يِشري إلَى الْقَمِل ولَا يجوز أَنْ يلِْقي ِثيابه ِفي الشمِس ِليموت الْقَملُ أَو يغِسلَ ِثيابه ِليموت ذَِلك ضِمن وكَذَا لَا 

ا كَانَ كَِثريا ولَو أَلْقَى ِثيابه لَا ِليموت الْقَملُ ولَو أَلْقَى ِثيابه ِفي الشمِس ِليموت الْقَملُ فَمات الْقَملُ فَعلَيِه ِنصف صاٍع إذَ
 لَواُء وزاِفِع الْجلَى الدفَع لَهفَقَت لَهلَ قَمقْتلَاٍل ِليإلَى ح هبثَو فَعد لَوِه ولَيَء عيلُ لَا شالْقَم اتِرِه فَميِلغ ِفيِف أَوجلْ ِللتلُ بالْقَم
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قَملٍَة فَقَتلَها الْمدلُولُ كَانَ علَيِه جزاؤها ولَو قَتلَ قَملَةً علَى غَيِرِه لَا شيَء علَيِه كَذَا ِفي الْخجنِدي وِإنما لَِزمه أَشار إلَى 
عِن كَالشدالْب اِدثٌ ِمنح ها ِلأَنديص كُني ِإنْ لَمِل واُء ِفي الْقَمزالَةُالْجالَِتِه إزِر فَِفي إز   

  الشعِث فَلَِزمه ِلأَجِل ذَِلك الصدقَةُ ِلأَنه منِهي عن إزالَِة الشعِث 

   قَولُه ومن قَتلَ جرادةً تصدق ِبما شاَء  

 رِد الْبيص ِمن ادرِلأَنَّ الْج  

 ِمن ريةٌ خرمتو لُهٍة قَوادرج    

 ِرِمنيحوا مكَانا وادروا جابأَص صِل ِحمأَه ا ِمنمأَنَّ قَو ِوير هفَِإن هنالَى ععت اللَّه ِضير رمِل عكًا ِبقَوربذَا تا قَالَ همإن
رهما فَذَكَروا ذَِلك ِلعمر رِضي اللَّه عنه فَقَالَ ما أَكْثَر دراِهمكُم يا فَسأَلُوا كَعب الْأَحباِر فَأَوجب علَيِهم ِفي كُلِّ جرادٍة ِد

   .أَهلَ ِحمص تمرةٌ خير ِمن جرادٍة 

  

    قَولُه ومن قَتلَ ما لَا يؤكَلُ لَحمه ِمن الصيِد كَالسباِع ونحوها فَعلَيِه الْجزاُء 

  كَالْأَسِد والْفَهِد والنِمِر والضبِع وقَولُه ونحوها يعِني ِسباع الطَّيِر كَالْباِزي والصقِْر وشبِهِهما 

   قَولُه لَا يتجاوز ِبِقيمِتها شاةً  

ب ِقيمته باِلغةً ما بلَغت وِإنْ كَانَ قَاِرنا فَعلَيِه جزاُء أَنْ لَا يتجاوز ِفيِهما وينقُص ِمن ذَِلك ولَا يبلُغُ فَوق شاٍة وقَالَ زفَر تِج
شاةٌ ِبالرفِْع كَما ِفي شاتاِن ِعندنا وِإنْ قَتلَه محِرماِن فَعلَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما الْجزاُء لَا يتجاوز ِبِه شاةٌ وقَولُه لَا يتجاوز ِبِه 

  قَوِلِهم ِسري ِبزيٍد فَرسخاِن كَذَا ِفي النهايِة 

   قَولُه وِإنْ صالَ السبع علَى محِرٍم فَقَتلَه فَلَا شيَء علَيِه  

 ديالَ الصكَذَا إذَا صو.  

ا ِبالْجارِتباُء اعزالْج ِجبي فَرقَالَ زكُونَ واِسِق فَلَأَنْ يا ِفي الْفَوالْأَذَى كَم هِم ِمنهوتِل الْمِفي قَت أْذُونٌ لَهم وا هاِئِل قُلْنِل الصم
الْجمِل الصاِئِل فَِإنه يِجب مأْذُونا ِفي دفِْع الْمتحقِِّق أَولَى ومع وجوِد الِْإذِْن ِمن الشاِرِع لَا يِجب الْجزاُء حقا لَه ِبِخلَاِف 

 فوسا ِخلَافًا ِلأَِبي يمهدِعن هتِه ِقيملَيع.   

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                317

   قَولُه فَِإنْ اضطَر الْمحِرم إلَى أَكِْل لَحِم صيٍد فَقَتلَه فَعلَيِه الْجزاُء  

لَيفَع ى أَكَلَهتاَء حزالْج دؤي إذَا لَم ا أَكَلَ ثُمةُ ما ِقيمضأَي بجأَكَلَ و اَء ثُمزى الْجِإنْ أَدا واعملَاِن إجاخدتيو اِحداٌء وزِه ج
  .ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

أْكُلُ الْمٍد ييصٍة وتيإلَى أَكِْل م طَرِإنْ اضِه ولَيَء عيلَا ش دمحمو فوسو يقَالَ أَبو وقَالَ أَبا ومهدِعن ديالص كرتيةَ وتي
يوسف يأْكُلُ الصيد ويكَفِّر وِإنْ اضطَر إلَى ميتٍة وِإلَى صيٍد ذَبحه الْمحِرم يأْكُلُ الصيد ولَا يأْكُلُ الْميتةَ وِإنْ وجد صيدا 

الص حِلٍم ذَبسالَ مماِن وسالِْإن ملُ لَحاونتلَا يو ديالص حذْباٍن يسإن ملَحا وديص دجكَذَا إذَا وِلِم وسالَ الْمذُ مأْخلَا يو دي
ماِل مسِلٍم وميتٍة يأْكُلُ مالَ الْمسِلِم فَِإنْ وجد صيدا ولَحم كَلٍْب يأْكُلُ الْكَلْب ويدع الصيد وِفي الْكَرِخي إذَا اضطَر إلَى 

ويترك الْميتةَ ِلأَنه يباح أَخذُ ماِل الْغيِر ِعند الضرورِة ِبشرِط الضماِن وتباح الْميتةُ ِعند الضرورِة أَيضا ومالُ الْغيِر مباح ِفي 
لَا حِل لَوِل الْأَصظُوِر ِفي الْأَصحِل الْماونت لَى ِمنأَو لُهاونةُ كَانَ توررالض هتاحاِلِكِه فَِإذَا أَبم ق  

  كَِريطَّ الْكَسالْبو اججالدو ِعريالْبةَ وقَرالْباةَ والش ِرمحالْم حذْبأَنْ ي أْسلَا بو لُهقَو   

 الْأَشياَء لَيست ِبصيوٍد والْمراد ِبالْبطِّ الِْكبار الَِّذي يكُونُ ِفي الْمناِزِل ِلأَنه غَير ممتِنٍع أَما الَِّذي يِطري فَِإنه ممتِنع ِلأَنَّ هِذِه
 نا عازِتراح زالِْإو ارِكب وهو كَِريِبالْكَس دقَيو شحوتم ةٌ ِمناِحين كَركَسو ديص هفَِإن ِطريالَِّذي ي وهو كَِريِر الْكَسطِّ غَيب

 اددغاِحي بون.   

  

   قَولُه فَِإنْ قَتلَ حماما مسرولًا أَو طَيرا مستأْنسا فَعلَيِه الْجزاُء  

  لْقَِة واِلاسِتئْناس عاِرض والْمسرولَةُ ِفي ِرجلَيها ِريش كَأَنه سراِويلُ ِلأَنهما متوحشاِن ِفي أَصِل الِْخ

   قَولُه وِإذَا ذَبح الْمحِرم صيدا فَذَِبيحته ميتةٌ لَا يِحلُّ أَكْلُها  

لَ لَا يِحلُّ أَكْلُها وقَد ذَكَر أَنه ميتةٌ ِلأَنه ربما يتوهم أَنه ميتةٌ يِحلُّ أَكْلُها وكَذَا ما ذَبحه الْحلَالُ ِمن صيِد الْحرِم وِإنما قَا
  وِلِه لَا يِحلُّ أَكْلُها ِلأَحٍد كَالسمِك فَأَزالَ الْوهم ِبذَِلك أَو يحتِملُ أَنه ميتةٌ علَى الْمحِرِمني دونَ الْحلَاِل فَزاده بيانا ِبقَ

   قَولُه ولَا بأْس أَنْ يأْكُلَ الْمحِرم لَحم صيٍد اصطَاده حلَالٌ  

 ِحلُّ أَكْلُهِم لَا يرالْح ِمن هطَادا إذَا اصِفي الِْحلِّ أَم أَي  

  هحذَبو لُهقَو   

  أَي ذَبحه الْحلَالُ 
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 ِدِه قَويِبص هرلَا أَمو ِرمحالْم لُّهدي إذَا لَم لُه   

ولَو لَم يأْمره ِبصيِدِه ولَِكن الْحلَالُ اصطَاده ِللْمحِرِم قَصدا فَهو حلَالٌ ِللْمحِرِم وسواٌء اصطَاده الْحلَالُ ِلنفِْسِه أَو ِللْمحِرِم 
وزجي هفَِإن عنِرِم ِفيِه صحِللْم كُني إذَا لَم أْكُلَهِرِم أَنْ يحِللْم .  

  

   قَولُه وِفي صيِد الْحرِم إذَا ذَبحه الْحلَالُ الْجزاُء  

لَا ياِء ولَى الْفُقَرا عِبه قدصتي هتِه ِقيملَيع ِجبي أَي عرالش اهثْنتا اسإلَّا م تهبٍة فَأَشِبكَفَّار تسلَيةٌ واما غَرهِلأَن موالص ِزئُهج
  .ضمانَ الْأَمواِل يعِني إذَا قَتلَ الْحلَالُ صيد الْحرِم 

حق الْمحِرِم لَا تظْهر حرمةُ الْحرِم فَوجبت علَيِه الْكَفَّارةُ أَما إذَا قَتلَه الْمحِرم ِفي الْحرِم فَِإنه يتأَدى كَفَّارته ِبالصوِم ِلأَنه ِفي 
شى يتِم حِق ِباللَّحدصلْ ِبالتِم باقَِة الدِبِإر اِجبى الْوأَدتا لَا يماهداِن إحتايِفيِه ِرو يدالْه ِزئُهجلْ يهِم ووى ِبالصأَدتيِرطَ وت

   أَنْ يكُونَ ِقيمةُ اللَّحِم بعد الذَّبِح ِمثْلَ

ِقيمِة الصيِد فَِإنْ كَانت دونَ ذَِلك لَا يجِزئُه وكَذَا إذَا سِرق الْمذْبوح ِلأَنه لَا مدخلَ ِللدِم ِفي الْغراماِت وِإنما الْمعتبر ِفيِه 
ِمن ِليكمكَذَا ِفي الت هرٌء غَييش هملْزلَا ي وحذْبالْم ِرقى إذَا ستِم حاقَِة الدِبِإر اِجبى الْوأَدتى يرِة الْأُخايوِفي الراِج وتحالْم 

   .كْلُه النهايِة ولَو ذَبح الْحلَالُ صيدا ِفي الْحرِم وأَدى جزاَءه لَا يِحلُّ لَه أَ

  

  هتِه ِقيملَيفَع اسالن هِبتنا يِمم ولَا هلُوٍك ومِبم سالَِّذي لَي هرجش ِم أَورالْح ِشيشح ِإنْ قَطَعو لُهقَو   

اع ِبها وواِحد لَا يِحلُّ قَطْعه وعلَيِه ِقيمته فَالثَّلَاثَةُ كُلُّ شجٍر اعلَم أَنَّ شجر الْحرِم أَربعةُ أَنواٍع ثَلَاثَةٌ ِمنها يِحلُّ قَطْعها واِلانِتفَ
ِمم وهو اسالن هتبٍر أَنجكُلُّ شو هونِبتنا يِمم وهفِْسِه وِبن تبنٍر يجكُلُّ شو هونِبتنا يِس مِجن ِمن وهو اسالن هِبتني هونِبتنا لَا ي

 تتبن ى قَالُوا لَوتح كُني لَم اٍن أَوسلُوكًا ِلِإنمكُونَ مِوي ِفيِه أَنْ يتسفَي هونِبتنا لَا يِمم وهفِْسِه وِبن تبنٍر يجكُلُّ ش اِحدالْوو
قَاِطع فَعلَيِه ِقيمتاِن ِقيمةٌ ِلماِلِكها وِقيمةٌ أُخرى ِلحق الشرِع وحاِصلُه أَنه لَا يِجب أُم ِغيلَاٍن ِبنفِْسها ِفي أَرِض رجٍل فَقَطَعها 

ولُ الشيِخ الَِّذي لَيس الْجزاُء ِفي الشجِر إلَّا ِفيما اجتمع ِفيِه شرطَاِن أَنْ ينبت ِبنفِْسِه وأَنْ يكُونَ ِمما لَا ينِبته الناس وقَ
ِبمملُوٍك ِفيِه إشكَالٌ ِمن حيثُ إنه قَد يكُونُ مملُوكًا ويِجب ِبِه الْجزاُء كَما إذَا قَلَع شجرا نبت ِفي أَرِض غَيِرِه وهو ِمما لَا 

اِن ِقيمتِفيِه ِقيم ِجبي هفَِإن اسالن هِبتنِبٍت ينِبم سالَِّذي لَي هابوص اللَّه هِحمر كِّيذَا قَالَ الْمِبهاللَِّه و قةٌ ِلحِقيماِلِك وةٌ ِللْم
  .ِليحترز ِمما إذَا نبت ما لَيس ِبمنِبٍت فَِإنه لَا شيَء ِفيِه 

جش ِم أَورالْح ِشيشح ِإنْ قَطَعو لُهقَولَالُ ِفي والْحو ِرمحالْمِه ِفيِه ولَيَء عيفَلَا ش اِبسالْي ا إذَا قَطَعأَم هِمن طْبِني الرعي هر
يمةَ ملَكَه كَما ِفي حقُوِق ذَِلك سواٌء ولَا يكُونُ ِللصوِم ِفي هِذِه الِْقيمِة مدخلٌ ويتصدق ِبِقيمِتِه علَى الْفُقَراِء وِإذَا أَدى الِْق

   الِْعباِد ويكْره بيعه بعد ذَِلك ِلأَنه ملَكَه ِبسبٍب محظُوٍر إلَّا أَنه يجوز بيعه مع الْكَراهِة ِبِخلَاِف الصيِد أَي لَا يجوز بيع صيٍد
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 الْحرِم أَصلًا ولَو أَدى جزاَءه والْفَرق أَنَّ بيعه حيا تعرض ِللصيِد الْآمِن ِبتفِْويِت الْآمِن وبيعه بعد اصطَاده محِرم ولَا بيع صيِد
  .ما قَتلَه بيع ميتٍة ولَيس لَه أَنْ يرعى حِشيش الْحرِم دوابه ِعندهما 

قَالَ أَبِرِق وذُ الْوأَخ وزجياِجِل وناِفِر كَالْقَطِْع ِبالْمشِبالْم ا أَنَّ الْقَطْعملَهو ذِّرعتم هِمن ابوالد عنِبِه ِلأَنَّ م أْسلَا ب فوسو ي
  ِمن شجِر الْحرِم ولَا شيَء ِفيِه إذَا كَانَ لَا يضر ِبالشجرِة 

 لُهِتِه قَورمِلع مدِتِه وجِلح ماٍن دملَى الْقَاِرِن ِفيِه دا فَعمفِْرِد دلَى الْما أَنَّ ِفيِه عنا ذَكَرالْقَاِرنُ ِمم لَهٍء فَعيكُلُّ شو    

حِد النسكَيِن كَلُبِس الْمِخيِط والتطَيِب والْحلِْق وكَذَا الصدقَةُ وهذَا إنما يعِني ِبِه الِْجناياِت الَِّتي لَا اخِتصاص لَها ِبأَ
  والتعرِض ِللصيِد أَما ما يختص ِبأَحِدِهما فَلَا كَترِك الرمِي وطَواِف الصدِر 

 ِبالْع ِرمحي ِرٍم ثُمحم رغَي الِْميقَات زاوجتإلَّا أَنْ ي لُهقَو اِحدو مد هملْزفَي جالْحِة ورم   

 هنقَطَ عس امرالِْإحةَ ولِْبيالت ددجاِف ولَ الطَّوإلَى الِْميقَاِت قَب ادا إذَا عأَم دعي لَماِمِه ورلَى إحى عضذَا إذَا مهو فَرِخلَافًا ِلز
 فَرِخلَافًا ِلز مالد.   

  

 اُء كَاِملًا قَوزا الْجمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ وٍد فَعيِل صاِن ِفي قَتِرمحم كرتِإذَا اشو لُه   

  .سواٌء كَانَ صيد الْحرِم أَو الِْحلِّ ولَو كَانوا عشرةً أَو أَكْثَر فَعلَى كُلِّ واِحٍد ِمنهم جزاٌء كَاِملٌ 

  

   ا اشترك حلَالَاِن ِفي قَتِل صيِد الْحرِم فَعلَيِهما جزاٌء واِحد قَولُه وِإذَ 

ِلأَنَّ الضمانَ يجِري مجرى ضماِن الْأَمواِل وِإذَا اشترك محِرم وحلَالٌ ِفي قَتِل صيِد الْحرِم فَعلَى الْمحِرِم جِميع الِْقيمِة 
لَى الْحعو كرتِإذَا اشاَءاِن وزلَى الْقَاِرِن جعو فصلَاِل النلَى الْحِم فَعرِد الْحيِل صقَاِرنٌ ِفي قَتلَالٌ وح كرتِإذَا اشا وفُهلَاِل ِنص

لٌ وعلَى الْقَاِرِن جزاَءاِن ولَو اجتمعوا علَى قَتِل صيِد حلَالٌ ومفِْرد وقَاِرنٌ فَعلَى الْحلَاِل الثُّلُثُ وعلَى الْمفِْرِد جزاٌء واِحد كَاِم
 ِحلُّ أَكْلُهةٌ لَا يتيم ديالصو موالص هنع ِزئجلَا يةٌ واِحدةٌ وِقيم ِهملَيفَع ِرِمنيحم رغَي مهِم ورالْح.   

  

 يص ِرمحالْم اعِإذَا بو لُهاِطلٌ قَوب عيفَالْب هاعتاب ا أَود   

 وهو هطَادا إذَا اصأَم ِرمحم وهو هاعبو ِرمحم وهو هطَادذَا إذَا اصهِن ويِرمحا مإذَا كَان هاؤزِري جتشالْماِئِع ولَى الْبعو
اِسد والْفَرق بين الْباِطِل والْفَاِسِد يأِْتيك ِفي الْبيوِع إنْ شاَء اللَّه تعالَى ولَو اصطَاده وهو حلَالٌ وباعه وهو محِرم فَالْبيع فَ

حدهما بطَلَ الْبيع ولَو أَحرم محِرم وباعه وهو حلَالٌ جاز الْبيع ولَو اشترى حلَالٌ ِمن حلَاٍل صيدا فَلَم يقِْبضه حتى أَحرم أَ
وِفي يِدِه صيد فَعلَيِه أَنْ يرِسلَه فَِإنْ أَرسلَه ثُم وجده بعد ما حلَّ ِفي يِد غَيِرِه فَهو أَولَى ِبِه ِلأَنَّ ِملْكَه لَا يزولُ ِبالِْإرساِل وِإنْ 
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سِدِه إني ِمن لَهسأَر ديص هعِفي قَفٍَص م ِتِه أَويِفي بو مرِإنْ أَحِه ولَيانَ عما لَا ضمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن هتِقيم ِمنانٌ ض
نْ أَرسلَه ِمن يِدِه مرِسلٌ لَا ضمانَ علَيِه فَلَيس علَيِه أَنْ يرِسلَه وِإنْ اصطَاد صيدا وهو محِرم لَم يمِلكْه وعلَيِه إرسالُه فَِإ

 اَللَّهو هِمن هِردتسأَنْ ي لَه سٍل ِبالِْحلِّ فَلَيجِد رلَّ ِفي يا حم دعب هدجو فِْسِه ثُمِبن لَهسِإنْ أَرِذ وِبالْأَخ ِلكُهملَا ي هاِع ِلأَنمِبالِْإج
لَمأَع.    

  

   باب الِْإحصاِر  

الِْإحصار ِفي اللُّغِة الْمنع يقَالُ حصره الْعدو وأَحصره الْمرض وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن منِع الْمحِرِم عن الْوقُوِف والطَّواِف 
   الْقَضاِء ِعند الِْإمكَاِن قَالَ رِحمه اللَّه ِبعذٍْر شرِعي يباح لَه التحلُّلُ ِبالدِم ِبشرِط

   إذَا أُحِصر الْمحِرم ِبعدو أَو أَصابه مرض يمنعه ِمن الْمِضي حلَّ لَه التحلُّلُ  

ِصركَذَا إذَا أُحو عبالسو الْكَاِفرو ِلمسالْم ِظمتني ودالْع ِذكْر هفَِإن جاِت الْحفَو دعإلَّا ب هوِج ِمنرلَى الْخع قِْدرٍس لَا يبِبح 
هِر ِلأَنصحِزلَِة الْمنا ِبمها فَِإناِعداٍم فَصكَّةَ ثَلَاثَةُ أَيم نيبا وهنيبأَِة ورالْم مرحم اتكَذَا إذَا ملُّلُ وحالت لَه وزجا أَنْ يلَه سلَي 

تخرج ِبغيِر محرٍم وكَذَا إذَا سِرقَت نفَقَته أَو ماتت راِحلَته وهو عاِجز عن الْمشِي فَهو محصر وِإنْ كَانَ قَاِدرا علَى الْمشِي 
  فَلَيس ِبمحصٍر 

 حذْباٍة تثْ ِبشعاب ِقيلَ لَهو لُهِم قَورِبالْح    

أَو ِبِقيمِتها ولَا يجوز التحلُّلُ إلَّا بعد الذَّبِح وتقِْييده ِبالْحرِم إشارةٌ إلَى أَنه ِفي الِْحلِّ فَِإنْ كَانَ ِفي الْحرِم وذَبح مكَانه حلَّ 
حذْبي لَم ِم أَورِر الْحِفي غَي هنع حِإنْ ذَباِمِه ورلَى إحع وهلَاِلِه وِلِإح مِه دلَيفَع لَمعلَا ي وهلَّ وِفيِه فَح مهداعِم الَِّذي ووِفي الْي 

وعا إلَّا أَنْ يكُونَ قَاِرنا فَِإنه لَا كَما كَانَ حتى يذْبح عنه فَِإنْ بعثَ ِبهدييِن فَِإنه يِحلُّ ِبذَبِح الْأَوِل ِمنهما والْآخر يكُونُ تطَ
  .يِحلُّ إلَّا ِبذَبِح الْآخِر 

  

   قَولُه وواعد ِبها من يحِملُها ِليوٍم ِبعيِنِه  

ِبي قَّتوتلَا ي هداِر ِعنصالِْإح مِنيفَةَ ِلأَنَّ دِل أَِبي حلَى قَوع مهداعوا يمإن اجتحِر فَلَا يحِم النوِبي قَّتؤم وا همهدِعنِر وحِم النو
  إلَى الْمواعدِة 

   قَولُه ثُم يتحلَّلُ  

   أَي علَى اِلاسِتحباِب يتحلَّلُ ِبالْحلِْق ِعندهما وِعند أَِبي
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حتسِقيلَ مو اِجبو لْقِقيلَ الْح فوسِفي ي ِصرا إذَا أُحِفي الِْحلِّ أَم ِصرذَا إذَا أُحها وندِح ِعنِبالذَّب قَعلُّلُ يحالتا وضأَي ب
فَعلَ أَدنى ما يحظُره الْحرِم فَالْحلْق واِجب كَذَا ِفي شرِحِه ثُم إذَا كَانَ ِفي الِْحلِّ ولَم يِجب علَيِه الْحلْق وأَراد أَنْ يتحلَّلَ 

  الِْإحرام ِليخرج ِبِه ِمن الِْعبادِة 

   قَولُه فَِإنْ كَانَ قَاِرنا بعثَ ِبدميِن  

جاِم الْحرإح نلَّلَ ِبِه عحتاِحٍد ِليٍي ودثَ ِبهعِن فَِإنْ بيامرإح نلُِّل عحإلَى الت اجتحم هلَّلْ ِلأَنحتي ِة لَمرماِم الْعرقَى ِفي إحبيو 
 أَو هِجدإلَى أَنْ ي ِرمحم وفَه يدالْه رصحالْم ِجدي ٍة فَِإنْ لَماِحدالٍَة وِفي ح ِرعا شمهلُّلَ ِمنحا ِلأَنَّ التمهاِحٍد ِمنو نع

ِبي يوسف إذَا لَم يِجد الْهدي يقَوم الْهدي ِبالطَّعاِم ويتصدق ِبِه فَِإنْ لَم يِجد ذَِلك صام عن يطُوف ويسعى ويحِلق وعن أَ
بٍة أَو غَيِر ذَِلك وِإنْ بعثَ هديه كُلِّ ِنصِف صاٍع يوما فَِإنْ أَدرك الْمحصر هديه بعدما بعثَ ِبِه صنع ِبِه ما شاَء ِمن بيٍع أَو ِه

  وأَراد أَنْ يرِجع إلَى أَهِلِه فَلَه ذَِلك سواٌء ذُِبح عنه أَو لَم يذْبح كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

    النحِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَولُه ولَا يجوز ذَبح دِم الِْإحصاِر إلَّا ِفي الْحرِم ويجوز قَبلَ يوِم 

 هدعكَذَا بو.  

  

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يجوز الذَّبح ِلمحصٍر ِبالْحج إلَّا ِفي يوِم النحِر  

فَخصه ِبمكَاٍن ولَم يخصه } قُوا رُءوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه ولَا تحِل{ اعِتبارا ِبهدِي الْمتعِة والِْقراِن ولَه قَوله تعالَى 
تِم الْماِت ِبِخلَاِف داِء الْكَفَّاراِن كَِدممونَ الزكَاِن دِبالْم صتخفَي هالْأَكْلُ ِمن وزجى لَا يتٍة حكَفَّار مد هِلأَناٍن وماِن ِبزالِْقرِة وع

  ِلأَنه دم نسٍك 

   قَولُه ويجوز ِللْمحصِر ِبالْعمرِة الذَّبح متى شاَء  

   يعِني ِبالِْإجماِع ِلأَنَّ الْعمرةَ لَا

ا ِبياِر ِفيهصالِْإح يده صتخِر فَلَا يحِم النوا ِبيهلُّلُ ِمنحالت صتخِر يحِم النو.   

  

   قَولُه والْمحصر ِبالْحج إذَا تحلَّلَ فَعلَيِه حجةٌ وعمرةٌ  

 جى فَاِئِت الْحنعِفي م سلَي هةُ ِلأَنرمالْع هملْزي اِمِه لَمع ِمن اها إذَا قَضقَاِبٍل أَم ِمن جى الْحذَا إذَا قَضه  
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   ه وعلَى الْمحصِر ِبالْعمرِة الْقَضاُء قَولُ 

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وأَصحابه أُحِصروا { ِلأَنَّ الِْإحصار ِمنها متحقِّق وقَالَ ماِلك لَا يتحقَّق ِلأَنها لَا تتوقَّت لَنا أَنَّ 
فَِإنْ قُلْت قَد ذَكَرتم أَنَّ الْمحصر لَا } انوا عمارا فَحلَق النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وأَمر أَصحابه ِبذَِلك ِبالْحديِبيِة وكَ

لْحديِبيِة قُلْت ذَكَر أَبو بكٍْر الراِزي أَنَّ الْمحصر إنما يحتاج إلَى الْحلِْق ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد والنِبي علَيِه السلَام حلَق ِبا
لَا يحتاج إلَى الْحلِْق إذَا أُحِصر ِفي الِْحلِّ أَما إذَا أُحِصر ِفي الْحرِم فَِإنه يحِلق ِلأَنَّ الْحلْق ِعندهما مؤقَّت ِبالْحرِم ورسولُ 

   صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ محصرا ِبالْحديِبيِة وبعضها ِمن الْحرِم اللَِّه

   قَولُه وعلَى الْقَاِرِن حجةٌ وعمرتاِن  

بعد ِصحِة الشروِع ِفيها وهذَا إذَا لَم يقْرنْ ِمن عاِمِه أَما الْحج وِإحداهما فَِلما ذَكَرنا ِفي الْمفِْرِد والثَّاِنيةُ ِلأَنه خرج ِمنها 
 اِمِه ذَِلكع ِمن جفِْرِد إذَا حا ِفي الْمةُ كَمةُ الثَّاِنيرمالْع هنع قَطَتس اِمِه ذَِلكع نَ ِمنا إذَا قَرأَم ذَِلك  

 يده رصحثَ الْمعِإذَا بو لُهِي قَوداِك الْهرلَى إدع رفَِإنْ قَد ارصالَ الِْإحز ِنِه ثُميٍم ِبعوِفي ي وهحذْبأَنْ ي مهداعوا و
 ِضيالْم هلَِزملُّلُ وحالت لَه زجي لَم جالْحو   

  ِلزواِل الْعجِز فَِإذَا أَدرك هديه صنع ِبِه ما شاَء 

   ولُه وِإنْ قَدر علَى إدراِك الْهدِي دونَ الْحج تحلَّلَ قَ 

  ِبذَبِح الْهدِي ِلعجِزِه عن الْأَصِل 

   قَولُه وِإنْ قَدر علَى إدراِك الْحج دونَ الْهدِي جاز لَه التحلُّلُ اسِتحسانا  

  

تسلَا ي قِْسيمذَا التهو يدالْه ِركدي هفَِإن جالْح ِركدي نِر فَمحِم النوِبي قَّتوتا يمهداِر ِعنصالِْإح ما ِلأَنَّ دِلِهملَى قَوع ِقيم
و هدِر ِعنحِم النوِم ِبيِقيِت الدوِم تدِنيفَةَ ِلعِل أَِبي حلَى قَوع ِقيمتسا يمِإنلَى وا عضأَي روصتي قِْسيمذَا التأَنَّ ه كِّيالْم ذَكَر

 ِركدثُ ييِر ِبحلَ الْفَجقَب ارصالَ الِْإحِر فَزحالن موِر يطُلُوِع الْفَج دِح ِعنِبالذَّب مهرأَمفَةَ ورِفي ع ِصرا إذَا أُحاِع كَممالِْإج
هدِي ِلأَنَّ الذَّبح ِبِمنى ولَو أَنَّ الْمحصر ذَهب إلَى الْقَضاِء ِفي عاِمِه ذَِلك بعدما تحلَّلَ ِبالذَّبِح عنه فَِإنه يقِْضي الْحج دونَ الْ

جِه الْحلَيع فُتي لَم هِلأَن رلَا غَي جاُء الْحِه قَضلَيعِديٍد واٍم جراِم ِبِإحالْع ِفي ذَِلك .   

  

   قَولُه ومن أُحِصر ِبمكَّةَ وهو ممنوع ِمن الْوقُوِف والطَّواِف كَانَ محصرا  

 كَذَِلك هكْما فَحضِم أَيرِفي الْح ِصركَذَا إذَا أُحو اممِه الِْإتلَيع ذَّرعت هِلأَن  
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  رفَِإنْ قَد لُهٍر قَوصحِبم سا فَلَيِدِهملَى أَحع   

أَما إذَا قَدر علَى الطَّواِف دونَ الْوقُوِف فَِلأَنَّ فَاِئت الْحج يتحلَّلُ ِبِه والدم بدلٌ عنه ِفي التحلُِّل وأَما إذَا قَدر علَى الْوقُوِف 
صحكُونُ ملَا يو هجح مت ِم فَقَدرِر الْحلُّلُ ِفي غَيحالت قَعكَاِنِه يلَّلَ ِفي محت لَو هلَّلُ ِقيلَ لَا ِلأَنحتلْ يا هرصحم كُني ِإذَا لَما ور

ِر زِفي غَي قَعِم يرِفي الْح ِلقحى يتلُّلَ ححالت رأَخ لَوِم ورِفي الْح ِرعا شمإن وهو نُ ِمنواِن أَهمالز نع أِْخريالتلِْق واِن الْحم
 ارصالِْإح دتما يمبِفي الِْحلِّ ر ِلقحي لَم لَو هلَّلُ ِلأَنحتِقيلَ يِم ورِفي الْح ِلقحى يتح لْقالْح رخؤكَاِن فَيالْم نأِْخِري عالت

   .حلِْق ِفي غَيِر الْحرِم فَيفُوت عنه الزمانُ والْمكَانُ جِميعا فَتحملُ أَحِدِهما أَولَى واَللَّه أَعلَم فَيحتاج إلَى الْ

  

   باب الْفَواِت  

اِة الْفَواِئِت جمعا ِلأَنَّ الصلَواِت جمع والْحج واِحد الْفَوات عدم الشيِء بعد وجوِدِه وِإنما قَالَ هنا الْفَواِت مفْردا وِفي الصلَ
 اللَّه هِحمةً قَالَ راِحدةً ورِر إلَّا ممِفي الْع ِجبلَا ي  

 ِر فَقَدحِم النوي ِمن رالْفَج ى طَلَعتفَةَ حرِبع قُوفالْو هفَفَات جِبالْح مرأَح نمو جالْح هفَات    

  ِلأَنَّ الْحج عرفَةَ 

   قَولُه وعلَيِه أَنْ يطُوف ويسعى ويتحلَّلَ ويقِْضي الْحج ِمن قَاِبٍل ولَا دم علَيِه  

نِبم جفَاِئِت الْح قِفي ح تِة فَكَانرماِل الْعِبأَفْع قَعلُّلَ وحِة ِلأَنَّ التايا كَذَا ِفي الِْهدمهنيب عمجِر فَلَا يصحالْم قِم ِفي حِزلَِة الد
  .وقَولُه وعلَيِه أَنْ يطُوف ويسعى هذَا الطَّواف والسعي عملُ عمرٍة مؤداٍة ِبِإحراِم الْحج ِعندهما 

 قَِلبني فوسو يقَالَ أَبةً إلَى وجح مض هِلأَن فوسأَِبي ي دا ِعنيهدؤيو هملْزى ترٍة أُخجِبح مرأَح لَو هتفَاِئدةً ورمع هامرإح
 هِذِه الْعمرةَ تسِقطُ عنه الْعمرةَ الَِّتي تلْزمه عمرٍة وِعندهما ضم حجةً إلَى حجٍة فَيلْزمه رفْضها ثُم يقِْضيها وفَاِئدةٌ أُخرى أَنَّ

ِفي عمِرِه ِعند أَِبي يوسف وِعندهما لَا تسقُطُ فَِإنْ كَانَ قَاِرنا أَدى الْعمرةَ أَولًا ِلأَنها لَا تفُوت فَِإذَا أَتى ِبها فَقَد أَتى ِبها ِفي 
  .وقِْتها 

وأَما الْحج فَِإنه يفُوت فَِإذَا فَات لَم يكُن لَه بد ِمن أَنْ يتحلَّلَ ِمنه ِبطَواٍف وسعٍي وبطَلَ عنه دم الِْقراِن وعلَيِه قَضاُء حجِه 
نقَالُوا إنَّ م قَداِف وأَ ِبالطَّودتةَ إذَا ابلِْبيالت قْطَعيٍة فَِإنْ ورمِل عمِبع هلَّلَ ِمنحتاِمِه إلَى أَنْ يرلَى إحاٍق عب وفَه جالْح هفَات 

 هاؤزِه جلَيا فَعديلَ صكَذَا إذَا قَتاِمِه ورلَى إحاٍق عب هِلأَن مِه دلَيلَّلَ فَعحتلَ أَنْ ياِمِه قَبرِفي إح عامج  

   ه والْعمرةُ لَا تفُوت وِهي جاِئزةٌ ِفي جِميِع السنِة قَولُ 

   الْعمرةُ
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الْحو يعاِن الساِجبا وهاِن ِمناثْنو افالطَّوو امراِن الِْإحكْنا رهاِن ِمناثْن قِْصريت أَو لْقحو يعسو افطَوو امراَء إحيةُ أَشعبأَر لْق
والركْن لَا يجوز عنه الْبدلُ والْواِجب يجوز عنه الْبدلُ إذَا تركَه وما ِسوى هِذِه الْأَربعِة سنن وآداب فَِإذَا تركَها كَانَ 

  مِسيئًا ولَا شيَء علَيِه 

   ِفيها يوم عرفَةَ ويوم النحِر وأَيام التشِريِق قَولُه إلَّا خمسةَ أَياٍم يكْره ِفعلُها  

 هكْراِم لَا يِذِه الْأَيةَ ِفي هرمى الْعأَدو جالْح ها فَفَاتا إذَا كَانَ قَاِرناِبٍق كَماٍم سرا ِبِإحاها إذَا أَداِم أَمرا ِبالِْإحهاؤشإن هكْرِني يعي
وِإنما كُِرهت ِفي هِذِه الْخمسِة الْأَياِم ِلأَنَّ هِذِه أَيام الْحج فَكَانت متعينةً لَه وعن أَِبي يوسف أَنها لَا تكْره ِفي يوِم عرفَةَ قَبلَ 

ا قَبلَه والْأَظْهر ما ذَكَرناه ولَِكن مع هذَا لَو أَداها ِفي هِذِه الْأَياِم صحت الزواِل ِلأَنَّ دخولَ وقِْت ركِْن الْحج بعد الزواِل لَ
  ِلأَنَّ الْكَراهةَ ِلغيِرها وهو تعِظيم أَمِر الْحج وتخِليص وقِْتِه لَه كَذَا ِفي الِْهدايِة 

   قَولُه والْعمرةُ سنةٌ  

  .هذَا اخِتيار الشيِخ والصِحيح أَنها واِجبةٌ كَالْوتِر 

  وقَالَ الشاِفِعي فَِريضةٌ لَنا أَنها غَير موقَّتٍة ِبوقٍْت وتتأَدى ِبِنيِة غَيِرها كَما ِفي فَاِئِت الْحج وهِذِه آيةُ النفِْليِة 

 ِهيو لُهقَو لْقالْحو يعالسو افالطَّوو امرالِْإح    

 لَمأَع اَللَّهِر ودالص افا طَوِفيه سلَيا واِن ِفيهاِجبو لْقالْحو يعالسا وهكْنر افالطَّوا وطُهرش امرالِْإح.   

  

   باب الْهدِي  

  ان وهو الْحرم وهو يختص ِبالِْإِبِل والْبقَِر والْغنِم قَالَ رِحمه اللَّه الْهدي اسم لَم يهدى إلَى مكَ

 فَِإنَّ الْجذَع الْهدي أَدناه شاةٌ وهو ِمن ثَلَاثَِة أَنواٍع الِْإِبِل والْبقَِر والْغنِم يجِزئ ِفي ذَِلك كُلِِّه الثَِّني فَصاِعدا إلَّا الضأْنَ 
 ِزئجي هِمن   

والثَِّني ِمن الْمعِز والضأِْن ما لَه سنةٌ وطَعن ِفي الثَّاِنيِة والذَّكَر والْأُنثَى ِفيِه سواٌء وِمن الْبقَِر ما لَه سنتاِن وطَعن ِفي الثَّاِلثَِة 
ني وطَعن ِفي الساِدسِة والْجذَع ِمن الضأِْن والْمعِز ما لَه ِستةُ أَشهٍر وِقيلَ أَكْثَر السنِة وِإنما وِمن الِْإِبِل ما لَه خمس ِسِن

ِمن هاِظِر أَنلَى النع هبتا اشايلَطَ ِبالثَّنتاخ ثُ لَويأِْن إذَا كَانَ ِبحالض ِمن ذَعالْج ِزئجثَى يالْأُن لُ ِمنأِْن أَفْضالض ِمن الذَّكَرو مه
  إذَا استويا والْأُنثَى ِمن الْبقَِر أَفْضلُ ِمن الذَّكَِر إذَا استويا والْجواِميس كَالْبقَِر 
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   قَولُه ولَا يجِزئ ِفي الْهدِي مقْطُوع الْأُذُِن ولَا أَكْثَِرها  

لَا مِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن أَهزأَقَلَّ أَج الْأُذُِن إنْ كَانَ الثُّلُثَ أَو ِمن الذَّاِهب ثُم ازةً جِغريص تا إذَا كَانأَما ِخلْقَةً ولَا أُذْنَ لَه ن
إذَا كَانَ الذَّاِهب الثُّلُثَ فَما زاد لَم يجز وِإنْ كَانَ أَقَلَّ ومحمٍد فَعلَى هذَا الثُّلُثُ ِفي حكِْم الْقَِليِل وِعند أَِبي يوسف أَيضا 

  .جاز فَعلَى هِذِه الروايِة الثُّلُثُ ِفي حد الْكَِثِري 

الن ِقيبو فصالن بِإنْ ذَهو ازا جهالْأُذُِن أَكْثَر اِقي ِمنإنْ كَانَ الْب فوسو يقَالَ أَبى ووتِف اسصِلأَنَّ ِفي الن زجي لَم فص
  الْحظْر والِْإباحةُ فَكَانَ الْحكْم ِللْحظِْر ولَا يجوز ِفي الْهدايا إلَّا ما يجوز ِفي الضحايا 

   قَولُه ولَا مقْطُوعةُ الذَّنِب ولَا الْيِد ولَا الرجِل  

  . ِمن الْكَثْرِة والِْقلَِّة ما يعتبر ِفي الْأُذُِن وكَذَا الْأَنف والْأَلْيةُ ِمثْلُه ويعتبر ِفيِه

  

   قَولُه ولَا  

  

   الذَّاِهبةُ الْعيِن  

  

فَِإنْ كَانَ الذَّاِهب قَِليلًا } ضحى ِبالْعوراِء الْبيِن عورها النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام نهى أَنْ ي{ أَي الذَّاِهبةُ إحدى الْعينيِن ِلأَنَّ 
لَفالْع بقَري ِن ثُميموي ا أَومواةُ يالش لَفعأَنْ لَا ت دعةُ بِعيبالْم نيالْع دسأَنْ ت ِرفَةُ ذَِلكعمو وزجا لَا يِإنْ كَانَ كَِثريو ازج 

إلَيها قَِليلًا قَِليلًا حتى إذَا رأَته ِمن مكَان علَّم ذَِلك الْمكَانَ ثُم تسد عينها الصِحيحةُ ويقَرب الْعلَف إلَيها قَِليلًا قَِليلًا حتى إذَا 
ِت مفَاوإلَى ت ظُرني ِه ثُملَيع لَّمكَان عم ِمن هأَتر فصالن فًا فَالذَّاِهبِإنْ كَانَ ِنصالثُّلُثُ و ا فَِإنْ كَانَ ثُلُثًا فَالذَّاِهبمهنيا ب  

   قَولُه ولَا الْعجفَاُء  

  .وِهي الْهِزيلَةُ 

  

   قَولُه ولَا  
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   الْعرجاُء  

مذْبِح فَِإنْ كَانَ عرجها لَا يمنعها عن الْمشِي جاز وهذَا إذَا كَانت الْعيوب الَِّتي لَا تمِشي إلَى الْمنِسِك ِبكَسِر السِني وهو الْ
سرت ِرجلَها موجودةً قَبلَ الذَّبِح أَما إذَا أَصابها ذَِلك ِفي حالَِة الذَّبِح ِباِلاضِطراِب أَو انِفلَاِت السكِِّني فَأَصابت عينها أَو كَ

جاز ِلأَنَّ ِمثْلَ هذَا لَا يمِكن اِلاحِتراز عنه والْخِصي جاِئز ِفي الْهدِي ِلأَنَّ ذَِلك يسمنه ويطَيب لَحمه والْقَرنُ إذَا كَانَ 
وزجيأْكُوٍل وِبم سلَي هِلأَن ازوالْج عنما لَا يوركْسم وزجياِئِم وهوٍد ِفي الْبقْصم رقْلَ غَيةُ ِلأَنَّ الْعوننجالْم ِهيلَاُء ووالت 

  .الْهتماُء إذَا كَانت تعتلَف وِهي ذَاِهبةُ الْأَسناِن ولَا تجوز الْمِريضةُ 

  

 ٍء إلَّا ِفي ميةٌ ِفي كُلِّ شاِئزاةُ جالشو لُهفَةَ قَورقُوِف ِبعالْو دعب عامج نما وبنِة جاريِللز طَاف نِن ميِضعو   

  قَبلَ الْحلِْق وقَبلَ طَواِف الزيارِة فَِإنه لَا يجوز إلَّا بدنةٌ أَو بقَرةٌ 

 هاِحٍد ِمنكُلُّ و ِزئجةُ يقَرالْبةُ وندالْبو لُهٍة قَوعبس نا عم   

وٍة هعبأَر ثَلَاثٍَة أَو ِن أَوياثْن نكَذَا عِم ونالْغ ِمن   

  الصِحيح كَذَا ِفي الْوِجيِز 

   قَولُه إذَا كَانَ كُلُّ واِحٍد ِمن الشركَاِء يِريد الْقُربةَ  

ا بد ِمن اتفَاِق الْقُرِب واخِتلَاِفها ِبأَنْ يِريد أَحدهم الْمتعةَ والْآخر الِْقرانَ والثَّاِلثُ ولَو اختلَف وجوه الْقُرِب وِعند زفَر لَ
ٍة أَوندب عبلُ سا الْأَفْضلَّ فَِإنْ قُلْت فَمجو زع اللَّه وهو اِحدِب وِبالْقُر ودقْصِلأَنَّ الْم عطَوا التمها كَانَ أَكْثَراةُ قُلْت مالش 

  لَحما فَهو أَفْضلُ 

  اِقنيِللْب زجي لَم مِصيِبِه اللَّحِبن ِريدي مهدِإنْ كَانَ أَحو لُهقَو   

 يِذم مهعكَذَا إذَا كَانَ مو.   

  

   متعِة والِْقراِن قَولُه ويجوز الْأَكْلُ ِمن هدِي التطَوِع والْ 

 ِنيالْغ هطِْعمأَنْ ي كَذَا لَهو ِحلَّهلَغَ مِع إذَا بطَوِني ِبالتعي.  

  

  وزجلَا يو لُهقَو   
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   الْأَكْلُ ِمن بِقيِة الْهدايا  

  ذَا لَم يبلُغْ مِحلَّه كَِدماِء الْكَفَّاراِت والنذُوِر وهدِي الِْإحصاِر والتطَوِع إ

   قَولُه ولَا يجوز ذَبح هدِي التطَوِع والْمتعِة والِْقراِن إلَّا يوم النحِر ويجوز ذَبح بِقيِة الْهدايا أَي وقٍْت شاَء  

ٍه يجٍه ِفي وجلَى ثَلَاثَِة أَواِسِك عناُء ِفي الْممالد وهِم ورِفي الْح حلَ الذَّبصأَنْ ح دعاِع بمِر ِبالِْإجحِم النولَى يع هقِْدميت وزج
ِع وتمالت مد وها واعمِر إجحِم النولَ يقَب هحذَب وزجٍه لَا يجِفي وِع وطَوالت يدهذُوِر والناِت والْكَفَّار مِة دِحيالْأُضاِن والِْقر

 وزجا لَا يمهدِعنو هقِْدميت وزجِنيفَةَ يأَِبي ح داِر فَِعنصالِْإح مد وهلَفُوا ِفيِه وتٍه اخجِفي وو.  

 هحِر إلَّا أَنَّ ذَبحِم النولَ يِع قَبطَوِي التده حذَب وزجوِط يسبِفي الْمِني وعي ِحيحالص وهِة وايلُ قَالَ ِفي الِْهدِر أَفْضحالن موي
  أَنه يجوز ذَبحه قَبلَ يوِم النحِر 

   قَولُه ويجوز ذَبح بِقيِة الْهدايا ِفي أَي وقٍْت شاَء  

.  

ِم النوإلَّا ِفي ي وزجلَا ي اِفِعيقَالَ الشِر وح  

   قَولُه ولَا يجوز ذَبح الْهدايا إلَّا ِفي الْحرِم  

فَصار أَصلًا ِفي كُلِّ دٍم هو } هديا باِلغَ الْكَعبِة { وقَالَ ِفي جزاِء الصيِد } ثُم مِحلُّها إلَى الْبيِت الْعِتيِق { قَالَ اللَّه تعالَى 
  .نَّ الْهدي اسم ِلما يهدى إلَى الْحرِم كَفَّارةٌ وِلأَ

  

  ِرِهمغَيِم وراِكِني الْحسلَى ما عِبه قدصتأَنْ ي وزجيو لُهقَو   

 مهِمن جوأَح مهركُونَ غَيلُ إلَّا أَنْ يِم أَفْضرالْح اِكنيسإلَّا أَنَّ م  

 الت ِجبلَا يو لُها قَوايدِبالْه ِريفع   

فرِإنْ عقِْليِد وٍة ِمثْلَ التلَاما ِبعفَهرعأَنْ ي وِقيلَ هفَةَ ورا إلَى عايدلُ الْهمح وهو   

د من يمِسكُه فَيحتاج إلَى أَنْ يعرف ِبِه وِلأَنه دم هدي الْمتعِة والِْقراِن والتطَوِع فَحسن ِلأَنه يتوقَّت ِبيوِم النحِر فَعسى لَا يِج
نسٍك فَيكُونُ مبناه علَى الشهرِة ِبِخلَاِف ِدماِء الْكَفَّاراِت ِلأَنه يجوز ذَبحها قَبلَ يوِم النحِر وِلأَنَّ سببها الِْجنايةُ فَيِليق ِبها 

الس رت  
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  رحِن الندلُ ِفي الْبالْأَفْضو لُهقَو   

فَِإنْ شاَء نحرها ِقياما وِإنْ شاَء أَضجعها والْأَفْضلُ أَنْ ينحرها ِقياما معقُولَةَ الْيِد الْيسرى ولَا يذْبح الْبقَر والْغنم ِقياما ِلأَنَّ ِفي 
  ضجاِع الْمذْبح أَبين فَيكُونُ الذَّبح أَيسر حالَِة الِْإ

  حِم الذَّبنالْغقَِر وِفي الْبو لُهقَو   

د ِللذَّبِح وأَراد ِبِه والذِّبح ما أُِع} وفَديناه ِبِذبٍح عِظيٍم { وقَالَ تعالَى } إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً { ِلقَوِلِه تعالَى 
 هكْريو وقرفَى الْعوتإذَا اس أَهزأَج منالْغو قَرالْب رحنالِْإِبلَ و حذَب فَلَو منالْغ  

  ذَِلك ِسنحِدِه إنْ كَانَ يا ِبيهحانُ ذَبسلَّى الِْإنوتلَى أَنْ يالْأَوو لُهقَو   

وأَنَّ ِلأَنَّ ت ِويرِح والذَّب دِعن ِقفيو هرلَّى غَيو ِسنحِإنْ كَانَ لَا ياِت واداِئِر الِْعبِرِه كَسِة غَيِليوت لُ ِمنفِْسِه أَفْضِبن هتِلي } ِبيالن
  } نحر ِمنها نيفًا وِستني ِبنفِْسِه وولَّى الْباِقي عِليا كَرم اللَّه وجهه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ساق ِمائَةَ بدنٍة ِفي حجِة الْوداِع فَ

   قَولُه ويتصدق ِبِجلَاِلها وِخطَاِمها  

  .الِْجلَالُ جمع ِجلٍّ وهو كَالِْكساِء يِقي الْحيوانَ ِمن الْحر والْبرِد 

  

 لُها قَوهاِر ِمنزالْج رِطي أَجعلَا يو    

وكَذَا لَا يِبيع ِجلْدها فَِإنْ عِملَ الِْجلْد شيئًا ينتِفع ِبِه ِفي منِزِلِه كَالِْفراِش والِْغرباِل والِْجراِب وأَشباِه ذَِلك فَلَا بأْس ِبِه وِإنْ 
   دراِهم أَو فُلُوٍس أَو ِحنطٍَة تصدق ِبذَِلك ولَيس لَه أَنْ يشتِري ِبهاباع الِْجلْد أَو اللَّحم ِب

   .ِملْحا ولَا أَبزارا 

  

   قَولُه ومن ساق بدنةً فَاضطَر إلَى ركُوِبها رِكبها  

هِمن قَصنو هاعتا مهلَيلَ عمح ا أَوهِكبِبِه فَِإنْ ر قدصتانَ وقْصالن ِمنٌء ضيا ش  

   قَولُه وِإنْ استغنى عنها لَم يركَبها  

  ِلأَنه قَد أَوجبها ِبالسوِق وِبالركُوِب يِصري كَالْمرتِجِع لَها 

   قَولُه وِإنْ كَانَ لَها لَبن لَم يحلُبها  

لَبفَِإنْ ح لَكَههتاس ِتِه إنْ كَانَ قَدِبِقيم ِبِه أَو قدصا ته  
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  ناللَّب قَِطعنى يتاِرِد حاِء الْبا ِبالْمهعرض ِضحنيو لُهقَو   

نْ كَانَ بِعيدا يحلُبها ويتصدق ِبِه كَي لَا يضر ينِضح ِبكَسِر الضاِد والنضح هو الرش وهذَا إذَا كَانَ قَِريبا ِمن وقِْت الذَّبِح فَِإ
  ذَِلك ِبالْبِهيمِة 

  هرِه غَيلَيع سا فَلَيعطَوِفي الطَِّريِق فَِإنْ كَانَ ت ِطبا فَعيده اقس نمو لُهقَو   

  ِلأَنه لَم يكُن سوقُه متعلِّقًا ِبِذمِتِه 

   ولُه وِإنْ كَانَ واِجبا فَعلَيِه أَنْ يِقيم غَيره مقَامه قَ 

  ِلأَنَّ الْوجوب باٍق ِفي ِذمِتِه 

  كَِبري بيع هابِإنْ أَصو لُهقَو   

جِلأَنَّ الْو هقَامم هرغَي اَءِة أَقَامدِط إلَى الرسالْو ِمن هِرجخأَنْ ي وهذَا إذَا كَانَ وهاَء وا شِعيِب مِبالْم عنصِتِه واٍق ِفي ِذمب وب
 ِعيبالْم ذَِلك أَهزا أَجِسرعا إذَا كَانَ ما أَموِسرم  

   قَولُه وِإذَا عِطبت الْبدنةُ ِفي الطَِّريِق فَِإنْ كَانَ تطَوعا نحرها  

بقَر تِطبى عنعِإذَا مقَالَ و ثُم ِطبا فَعيده اقس نمقَالَ و قَد هفَِإن اركْرذَا تا فَِإنْ قُلْت ههرحِلِه نِليِل قَوطَِب ِبدالْع ِمن ت
عا ِبالذِّكِْر بهصِة خندذَا ِفي الْبهطْلَقًا وِي مدةُ قُلْت الْأُولَى ِفي الْهندالْب تِطبع قَالُ ذَكَري وِم أَومالْع ِفي ذَِلك لَتخا دمد

ِفي الْأَوِل هلْ يِجب علَيِه غَيره ولَم يبين ما يفْعلُ ِبالْعاِطِب فَأَعاد ِذكْره ِلبياِن ما يفْعلُ ِبِه أَو يقَالُ الْأُولَى ِفي الْعاِطِب الَِّذي 
   لَه ذَبح وهنا الَِّذي قَارب الْعطَب ِبدِليِل قَوِلِهلَم يتهيأْ 

 يكُونُ ِفي الْحا يمإن رحالنا وهرحن.  

  

   قَولُه وصبغَ نعلَه ِبدِمها  

فَي لَهعا فَِإنْ كَانَ نلَهعةُ نايذَا ِرولَى هعا وهتِل ِقلَادعِبالن ادركُونَ الْمِملُ أَنْ يتحيِي ودإلَى الْه ِمريالض ِجعرا أَنْ يضِملُ أَيتح
لُغْ مبت ا لَمهاِء ِلأَنونَ الْأَغِْنياُء دالْفُقَر هأْكُلُ ِمنفَي ِحلَّهلُغْ مبي لَم يده هأَن لَمعِلي لُ ذَِلكفْعا يمِإنِدي وهلُ الْمعا فَِإنْ أَكَلَ نِحلَّه

  ِمنها أَو أَطْعم غَِنيا فَعلَيِه أَنْ يتصدق ِبِقيمِتِه 

   قَولُه وضرب ِبها صفْحتها  

  .أَي جاِنب عنِقها 

  وِفي الِْهدايِة صفْحةَ سناِمها 
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   ن الْأَغِْنياِء قَولُه ولَم يأْكُلْ ِمنها هو ولَا غَيره ِم 

  ِلأَنها لَم تبلُغْ مِحلَّها فَِإنْ أَكَلَ ِمنها أَو أَطْعم غَِنيا فَعلَيِه أَنْ يتصدق ِبِقيمِتِه 

   قَولُه فَِإنْ كَانت واِجبةً أَقَام غَيرها مقَامها وصنع ِبها ما شاَء  

 قبت ا لَمهلَاِكِه ِلأَناِئِر أَمكَس ِملْكُه وهو هنيا عةً ِلماِلحص.   

  

   قَولُه ويقَلِّد هدي التطَوِع والْمتعِة والِْقراِن  

أَم قَرالْبِي الِْإِبلُ ودالْه ِمن ادرالْمذِْر وفِْسِه ِبالنلَى نع هبجالَِّذي أَو يدكَذَا الْهِبِه إلَى و جرخي قَلَّدا يكُلَّمو قَلِّدفَلَا ي منا الْغ
  عرفَاٍت وما لَا فَلَا 

   قَولُه ولَا يقَلِّد دم الِْإحصاِر ولَا دم الِْجناياِت  

 فَيستحب إظْهاره فَلَو قَلَّد دم الِْإحصاِر ودم الِْجناياِت جاز ولَا ِلأَنه دم جبٍر فَيستحب إخفَاؤه ِبِخلَاِف الْأَوِل فَِإنه دم نسٍك
 لَمأَع اَللَّهِبِه و أْسب.   

  

   مساِئلُ  

لَِّه علَي حجةٌ أَو عمرةٌ الثَّاِني ِللَِّه علَي خمسةُ أَلْفَاٍظ توِجب الْوصولَ إلَى مكَّةَ والِْإحراِم ِبحجٍة أَو عمرٍة الْأَولُ إذَا قَالَ ِل
 يشالْم لَيِللَِّه ع اِمسِة الْخبإلَى الْكَع يشالْم لَيِللَِّه ع اِبعكَّةَ الرإلَى م يشالْم لَياِم الثَّاِلثُ ِللَِّه عرِت اللَِّه الْحيإلَى ب يشالْم

 إبراِهيم فَهِذِه الْأَلْفَاظُ الْخمسةُ توِجب علَيِه حجةً أَو عمرةً ِبالِْإجماِع وِستةُ أَلْفَاٍظ لَا توِجب علَيِه شيئًا ِبالِْإجماِع إلَى مقَاِم
الذَّه لَيِت اللَِّه الثَّاِني ِللَِّه عيإلَى ب وجرالْخ لَيلُ ِللَِّه عِللَِّه الْأَو اِبعِت اللَِّه الريإلَى ب ريالس لَيِت اللَِّه الثَّاِلثُ ِللَِّه عيإلَى ب اب

ِه الْأَلْفَاظُ لَا علَي الِْإتيانُ إلَى مكَّةَ الْخاِمس ِللَِّه علَي الْمشي إلَى الصفَا والْمروِة الساِدس ِللَِّه علَي الْمشي إلَى عرفَاٍت فَهِذ
توِجب علَيِه شيئًا ِبالِْإجماِع ولَفْظَاِن لَا يوِجباِن علَيِه شيئًا ِعند أَِبي حِنيفَةَ رِحمه اللَّه أَحدهما ِللَِّه علَي الْمشي إلَى الْمسِجِد 

إلَى الْح يشالْم لَياِم الثَّاِني ِللَِّه عرالْح ةٌ أَوجا حإم هملْزا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دٌء ِعنيش هملْزِن لَا يِن اللَّفْظَيذَيِفي هِم ور
   .عمرةٌ واَللَّه أَعلَم ِبالصواِب 
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   البيوع  كتاب 

 احِتياج الناِس إلَى الْبيِع أَعم ِمن احِتياِجِهم إلَى النكَاِح ِلأَنه يعم الصِغري إنما عقَّب الْبيع ِبالِْعباداِت وأَخر النكَاح ِلأَنَّ
ةُ الَِّتي ِهيِعيشالْم قُومكَاِح ِلأَنَّ ِبِه تقَاِء ِبالنالْب ى ِمنِع أَقْويقَاُء ِبالْبالْبثَى والْأُنو الذَّكَرو الْكَِبريو ضعباِم وسالْأَج امِقو 

 هِة ِلأَنادفِْل الِْعباِل ِبنِتغاِلاش لُ ِمنأَفْض ولْ هةٌ بادِعب كَاحِرِه ِلأَنَّ النغَيِة واياِحِب الِْهدِع كَصيلَى الْبع كَاحالن مقَد ِفنينصالْم
اِسطَِة الْوِحيِد ِبووإلَى الت ببس راٍل آخاٍل ِبمِليِك ممت نةٌ عارِة ِعبِفي اللُّغ عيالْبقِْصِدِه وِفي م ِصيبم مهكُلٌّ ِمنِد وحولَِد الْم

ساد ويقَالُ هو ِفي الشرِع ِعبارةٌ وكَذَا ِفي الشرِع لَِكن ِزيد ِفيِه قَيد التراِضي ِلما ِفي التغالُِب ِمن الْفَساِد واَللَّه لَا يِحب الْفَ
عن إجياٍب وقَبوٍل ِفي مالَيِن لَيس ِفيِهما معنى التبرِع وهذَا قَولُ الِْعراِقيني كَالشيِخ وأَصحاِبِه وِقيلَ هو ِعبارةٌ عن مبادلَِة ماٍل 

بِه التجلَى واٍل لَا عِبم دِفيِس فَِعناِطي ِفي النعِبالت هِعقَادان هتفَاِئداِبِه وحأَصِة واياِحِب الِْهدكَص نياِنياسرلُ الْخقَو وهِع ور
ِبالت ِقدعنِسيِس فَيا ِفي الْخأَمو ِقدعنلَا ي نياِقيالِْعر دِعنو ِقدعني نياِنياسرالْخ اِه ذَِلكبأَشِز وبالْخقِْل واِء الْبا ِمثْلَ ِشراعماِطي إجع

 اللَّه هِحماِضي قَالَ ررةَ ِللترِلأَنَّ الِْعب نياِنياسرلُ الْخقَو ِحيحالصو  

   الْبيع ينعِقد ِبالِْإجياِب والْقَبوِل  

ماِم كَلَاِم أَحِد الْمتعاِقديِن إلَى الْآخِر والْبيع ِعبارةٌ عن أَثٍَر شرِعي يظْهر ِفي الْمحلِّ ِعند الِْإجياِب اِلانِعقَاد ِعبارةٌ عن انِض
د ولَم يقُلْ الْبيع هذَاِن اللَّفْظَاِن والِْإجياب هو والْقَبوِل حتى يكُونَ الْعاِقد قَاِدرا علَى التصرِف وِإلَيِه أَشار الشيخ ِبقَوِلِه ينعِق

   الِْإثْبات ِلأَنه ما كَانَ ثَاِبتا

 قَوِلِه ِبعت أَو أَعطَيت ِللْمشتِري وقَد ثَبتت الْآنَ ِبقَوِلِه ِبعت والْقَبولُ هو اللَّفْظُ الثَّاِني الَِّذي هو جواب ِللْأَوِل فَالِْإجياب ِمثْلَ
أَو هذَا لَك وما أَشبه ذَِلك والْقَبولُ مِثْلَ اشتريت أَو قَِبلْت أَو أَخذْت أَو أَجزت أَو رِضيت أَو قَبضت وما أَشبه ذَِلك ولَا 

ِريتشالْم أَو اِئعاِدي الْبكُونَ الْبأَنْ ي نيب قت فَرِبع اِئعِبِمائٍَة فَقَالَ الْب دبذَا الْعك هت ِمنيرتلًا اشِري أَوتشا إذَا قَالَ الْمكَم 
م يعين أَنه الْباِئع أَو أَو هو لَك فَِإنه يِتم الْبيع وهذَا معنى قَوِلِه وِإذَا أَوجب أَحد الْمتعاِقديِن الْبيع فَالْآخر ِبالِْخياِر ولَ

  الْمشتِري 

   قَولُه إذَا كَانا ِبلَفِْظ الْماِضي  

ا لَمم ِقدعنت فَلَا ييرتي فَقَالَ اشِر ِمنتاش اِئعا إذَا قَالَ الْبثَلَاثَِة أَلْفَاٍظ كَم ِمن دِر فَلَا با ِبلَفِْظ الْأَما إذَا كَانت أَمِبع اِئعقُلْ الْبي 
أَو يقُولُ الْمشتِري ِبع ِمني فَيقُولُ ِبعت فَلَا بد ِمن أَنْ يقُولَ ثَاِنيا اشتريت وأَما النكَاح فَينعِقد ِبلَفْظَيِن أَحدهما ماٍض 

   .والْآخر مستقْبلٌ 
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  دأَح بجِإذَا أَوو لُهقَو هداَء رِإنْ شِلِس وجِفي الْم اَء قَِبلَهاِر إنْ شِبالِْخي رفَالْآخ عيِن الْبياِقدعتالْم   

ابلَى داِن عِسريي اِن أَوِشيما يمهو عيا الْبمهدأَح بجوٍث فَِإنْ أَوروم رغَي وهوِل والْقَب ارى ِخيمسذَا يهو ٍل أَومحٍة ِفي م
 ِمن ريالسِإنْ قَلَّ وو ِقدعنلَا ي هنع لَهِإنْ فَصو قْدالْع ماِحِبِه تِصلًا ِبِخطَاِب صتم هابوج اطَبخالْم جرِن إنْ أَخيتابلَى دع

ا ومهدأَح بجِإنْ أَوا ومهِر ِمنيا كَالسِدِهملَا أَحطَلَ ووِل بلَ الْقَباِحِبِه قَبِخطَاِب ص دعا بمهدأَح ارس ا أَواراِقفَاِن فَسا ومه
انِعقَاد وِهي ِبمنِزلَِة ينعِقد ِبقَوِلِه بعد ذَِلك ولَو تبايعا ِفي السِفينِة وِهي تِسري فَوِجدت سكْتةٌ بين الِْخطَابيِن لَا يمنع ذَِلك اِل

 وفَه رح وِبكَذَا فَقَالَ ه دبذَا الْعك هت ِمنقَالَ ِبع لَوا وِلكَاِن إيقَافَهما يمهِة فَِإنابا ِبِخلَاِف الدِلكَاِن إيقَافَهما لَا يمهِت ِلأَنيالْب
 قَالَ وهو حر ِبالْواِو أَو هو حر ِبغيِر الْواِو لَم يكُن قَبولًا ولَم يجز الْبيع واعلَم أَنَّ الْبيع عقْد علَى قَبولٌ ويعِتق الْعبد وأَما إذَا

الِْإبِقيِت وولَى التع قْدا عهِة فَِإنارِبِخلَاِف الِْإج ِطلُهبي ِقيتوالتاِم وهِيِني الِْإبعتِن وِذكِْر الثَّم ِع ِمنيِفي الْب دلَا ب ا ثُمِطلُهبي امه
  .الْمِبيِع وِإلَّا فَلَا يكُونُ بيعا وِإنْ حصلَ الِْإجياب والْقَبولُ 

  

  ابطَلَ الِْإجيوِل بلَ الْقَبِلِس قَبجالْم ِمن ا قَاممهأَيو لُهقَو   

نَّ الِْقيام دِليلُ الِْإعراِض وكَذَا لَو لَم يقُم ولَِكن تشاغَلَ ِفي الْمجِلِس ِبشيٍء غَيِر الْبيِع بطَلَ الِْإجياب فَِإنْ كَانَ قَاِئما فَقَعد ِلأَ
ِرضعم كُني وِد لَمِبالْقُع هولُ ِلأَنالْقَب ِصحي هقَِبلَ فَِإن ا ثُم  

  عيالْب ولُ لَِزمالْقَبو ابلَ الِْإجيصفَِإذَا ح لُهقَو   

   ولَا بد ِمن تقِْديِر الثَّمِن وتعِيِني الْمثَمِن قَالَ ِفي الْعيوِن عن أَِبي

ِري أَنْ يتشالْم ادا أَرِبأَلٍْف فَلَم دبذَا الْعك هتإذَا قَالَ ِبع فوسي خا فَالْفَسعاِن مالْكَلَام جرخت وعجر اِئعقُولَ قَِبلْت قَالَ الْب
لْعبد أَولَى ِلأَنه لَم يِتم الْبيع وِإذَا قَالَ ِبعتك هذَيِن الثَّوبيِن ِبكَذَا فَقَِبلَ ِفي أَحِدِهما لَا يجوز كَما لَا يجوز إذَا قَالَ ِبعتك هذَا ا

ِبأَلٍْف فَقَالَ قَِبلْت ِبخمِسِمائٍَة وكَذَا لَو قَالَ ِبعتك هذَا الْعبد فَقَالَ قَِبلْت ِفي بعِضِه لَا يجوز ِلما ِفيِه ِمن تفِْريِق الصفْقَِة علَى 
 ِبعتك هذَا ِبِمائٍَة وهذَا ِبِمائَتيِن فَِللْمشتِري أَنْ يقْبلَ ِفي أَيِهما شاَء ِلأَنه لَم الْباِئِع ولَو فَرق الِْإجياب فَقَالَ أَِبيعك هذَيِن الْعبديِن

  يكُن ِفي الْقَبوِل تفِْريق الصفْقَِة ِبِخلَاِف الْمسأَلَِة الْأُولَى فَِإنَّ هناك الِْإجياب ِفيِهما ِبلَفٍْظ واِحٍد 

  لُهٍة قَويؤِم ردع ٍب أَويع ا إلَّا ِمنمهاِحٍد ِمنِلو ارلَا ِخيو   

 لَم ِخ أَوِبالْفَس رالْآخ ِضير هخا فَسمهاِحٍد ِمنِني ِلكُلِّ وعِلِس يجا ِفي الْماما دم ارا الِْخيمهاِحٍد ِمنِلكُلِّ و اِفِعيقَالَ الشو
ه إلَّا ِمن عيٍب أَو عدِم رؤيٍة وكَذَا ِخيار الشرِط وِإنما خص ِخيار الْعيِب وعدم الرؤيِة مع أَنَّ ِخيار الشرِط ماِنع يرض وقَولُ

  .عاِرض مبِني علَى الشرِط لُزوم الْبيِع أَيضا ِلأَنهما ِفي كُلِّ بيٍع يوجداِن أَما ِخيار الشرِط فَ
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   قَولُه والْأَعواض الْمشار إلَيها لَا يحتاج إلَى معِرفَِة ِمقْداِرها ِفي جواِز الْبيِع  

بعد أَنْ لَم يكُن ِفي الْأَمواِل الربِويِة أَما ِفي الربِويِة إذَا ِلأَنَّ ِبالِْإشارِة ِكفَايةٌ ِفي التفِْريِق سواٌء كَانَ الْمشار إلَيِه ثَمنا أَو مثَمنا 
ِبشِعٍري ِبيعت ِبِجنِسها فَلَا يجوز الْبيع مع جهالَِة ِمقْداِرها وِإنْ أُِشري إلَيها ِلاحِتماِل الربا كَما إذَا باع ِحنطَةً ِبِحنطٍَة أَو شِعريا 

   فَلَا بد أَنْ يعلَم تساِويِهما وقَولُه ِفي جواِز الْبيِع احِترازا عن السلَِم فَِإنَّ

شارِة وقَولُه والْأَعواض رأْس الْماِل ِفيِه إذَا كَانَ مِكيلًا أَو موزونا يشترطُ معِرفَةُ ِمقْداِرِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ولَا يكْتِفي ِبالِْإ
واستشِهدوا شِهيديِن { سماها أَعواضا قَبلَ الْعقِْد وِإنْ لَم تِصر ِعوضا ِباعِتباِر الْمآِل ِلأَنها تِصري ِعوضا بعد كَما قَالَ تعالَى 

 اِلكُمِرج ِمن {ياِهداِن شِصريا يمِإناِد وهالِْإش دعِن ب  

   قَولُه والْأَثْمانُ الْمطْلَقَةُ لَا تِصح إلَّا أَنْ تكُونَ معروفَةَ الْقَدِر والصفَِة  

  .درا ولَا ِصفَةً صورةُ الْمطْلَقَِة أَنْ يقُولَ اشتريت ِمنك ِبذَهٍب أَو ِبِفضٍة أَو ِبِحنطٍَة أَو ِبذُرٍة ولَم يعين قَ

وِفي الْيناِبيِع صورته أَنْ يقُولَ ِبعت هذَا ِمنك ِبثَمٍن أَو ِبما يساِوي فَيقُولَ اشتريت فَهذَا لَا يجوز حتى يبين قَدر الثَّمِن 
لُ بخاِري أَو سمرقَنِدي أَو جيٍد أَو وسٍط أَو رِديٍء وقَولُه مطْلَقَةً احِتراز وِصفَته فَالْقَدر ِمثْلُ عشرٍة أَو ِعشِرين والصفَةُ ِمثْ

   .عن كَوِنها مشارا إلَيها 

  

   قَولُه ويجوز الْبيع ِبثَمٍن حالٍّ أَو مؤجٍل إذَا كَانَ الْأَجلُ معلُوما  

الثَّمِن ِلأَنَّ الْمِبيع إذَا كَانَ معينا لَا يجوز تأِْجيلُه فَِإنْ شِرطَ ِفيِه الْأَجلُ فَالْبيع فَاِسد ِلأَنَّ التأِْجيلَ ِفي الْأَعياِن لَا يِصح إنما قَيد ِب
الْحالَيِن علَى ِصفٍَة واِحدٍة والْعقْد يوِجب تسِليمها فَلَا فَاِئدةَ ِفي تأِْخِريها ِلأَنه لَا منفَعةَ ِللْباِئِع ِفي تأِْجيِلها ِلأَنها موجودةٌ ِفي 

ِل الثَّمِن ِفيها ولَا كَذَِلك الثَّمن ِلأَنَّ شرطَ الْأَجِل ِفي الديوِن ِفيِه فَاِئدةٌ وِهي اتساع الْمدِة الَِّتي يتمكَّن الْمشتِري ِمن تحِصي
فَِلذَِلك جاز ِفيِه وقَولُه إذَا كَانَ الْأَجلُ معلُوما ِلأَنه إذَا كَانَ مجهولًا أَثَّر ِفي التسِليِم فَيطَاِلبه الْباِئع ِبالثَّمِن ِفي قَِريِب الْمدِة 

لْأَجِل فَالْقَولُ قَولُ من ينِفيِه ِلأَنَّ الْأَصلَ عدمه وكَذَا لَو اختلَفَا ِفي قَدِرِه فَالْقَولُ والْمشتِري ِفي ِبِعيِدها وِإنْ اختلَفَا ِفي ا
فَالْقَولُ ِللْمشتِري أَنه لَم يمِض ِلمدِعي الْأَقَلِّ والْبينةُ بينةُ الْمشتِري ِفي الْوجهيِن وِإنْ اتفَقَا علَى قَدِرِه واختلَفَا ِفي مِضيِه 

  .والْبينةُ بينته أَيضا ِلأَنَّ الْبينةَ مقَدمةٌ علَى الدعوى 

  

   قَولُه ومن أَطْلَق الثَّمن ِفي الْبيِع كَانَ علَى غَاِلِب نقِْد الْبلَِد  

 ولَم يذْكُر ِصفَته ِمثْلَ أَنْ يقُولَ ِبعت ِمنك ِبعشرِة دراِهم وِفي الْبلَِد دراِهم مختِلفَةٌ فَِإذَا كَانَ كَذَِلك معناه ذَكَر قَدر الثَّمِن
عكُونُ ما فَيلَِد غَاِلبا ِفي الْبِبه اسلُ النامعتالَِّتي ي اِهمرالد نيعتتو عيالْب ازِذكِْر ج نع أَطْلَقَه أَي نالثَّم أَطْلَق نمِلِه وى قَون
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 لَهانَ لَك أَنَّ قَوفَب اركْرالت ملْزالْأُولَى فَي ِتلْك نيأَلَةُ عسِذِه الْمه تكَان كَذَِلك كُني لَم لَو هِلأَن هذَكَر فَقَد را الْقَدأَمفَِة والص :

اوِميعِف جصالْوِر وِذكِْر الْقَد نطْلَقَةٌ عا مهطْلَقَةُ أَنانُ الْمالْأَثْم   

اِريخقُلْ بي لَمو اِهمرِة درشت ِبعيرتقُولَ اشِبأَنْ ي ذَِلكو رفَِة لَا غَيِذكِْر الص نع طْلَقم نالثَّم أَطْلَق نمو لَهأَنَّ قَوو ةً أَو
ِغطِْريِفيةً أَو غَير ذَِلك واعلَم أَنَّ حكْم الْمِبيِع والثَّمِن يختِلفَاِن ِفي أَحكَاٍم ِمنها أَنه لَا يجوز التصرف ِفي الْمِبيِع الْمنقُوِل قَبلَ 

 هلَاك الْمِبيِع قَبلَ الْقَبِض يوِجب فَسخ الْعقِْد وهلَاك الثَّمِن لَا يوِجبه ِلأَنَّ الْعقْد قَبِضِه ويجوز ِفي الثَّمِن قَبلَ قَبِضِه وِمنها أَنَّ
  لَا يقَع علَى عيِنِه وِإنما يقَع علَى ما ِفي الذِّمِة فَِإذَا هلَك ما أَشار إلَيِه بِقي ما ِفي الذِّمِة ِبحاِلِه 

   قَولُه فَِإنْ كَانت النقُود مختِلفَةً فَالْبيع فَاِسد إلَّا أَنْ يبين أَحدها  

ي الْماِليِة جاز الْبيع إذَا يعِني مختِلفَةَ الْماِليِة إلَّا أَنَّ التعاملَ ِبها سواٌء ِلأَنَّ الْجهالَةَ تفِْضي إلَى الْمنازعِة وأَما إذَا كَانت سواًء ِف
 ِكيرِب التِة كَالذَّهاِليِفي الْم ِتلَافلَا اخةَ وعازنلَا م هٍع كَانَ ِلأَنون أَي ِبِه ِمن را قُدإلَى م فرصياِهِم ورالد ماس أَطْلَق

أَفْضلَ ِفي الْماِليِة ِمن الترِكي وقَولُه إذَا كَانت سواًء ِفي الْماِليِة معناه كَالثُّناِئي والثُّلَاِثي والْخِليفَِتي فَِإنَّ الْخِليفَِتي كَانَ 
الصورِة يجوز الْبيع إذَا أَطْلَق اسم الدراِهِم ِلأَنه والثُّناِئي ما كَانَ اثْناِن ِمنه داِنقًا والثُّلَاِثي ما كَانَ الثَّلَاثَةُ ِمنه داِنقًا فَِفي هِذِه 

   .لَا منازعةَ ولَا اخِتلَاف ِفي الْماِليِة 

  

   قَولُه ويجوز بيع الطَّعاِم والْحبوِب كُلِّها مكَايلَةً ومجازفَةً  

 أَما ِبِجنِسها مجازفَةً فَلَا يجوز ِلما ِفيِه ِمن احِتماِل الربا والْمجازفَةُ ِهي أَخذُ الشيِء ِبلَا كَيٍل يعِني إذَا باعها ِبِخلَاِف ِجنِسها
كَالْبيِع وقَولُه بيع الطَّعاِم اسم الطَّعاِم ِفي ولَا وزٍن وكَذَا الِْقسمةُ إذَا وقَعت ِفيما يثْبت ِفيِه الربا لَا تجوز مجازفَةً أَيضا ِلأَنها 

الْعرِف يقَع علَى الِْحنطَِة ودِقيِقها فَعلَى هذَا لَا يكُونُ ِذكْر الْحبوِب بعد الطَّعاِم تكْرارا ويكُونُ الْمراد ِمن الْحبوِب ما ِسوى 
ِة وطَِة كَالذُّرالِْحن ِر ذَِلكغَيِص والِْحمِس ودالْع  

  هارِمقْد فرعِنِه لَا يياٍء ِبعِبِإنو لُهقَو   

 ِبعت ِمنك هذَا إذَا كَانَ الِْإناُء ِمن خزٍف أَو حِديٍد أَو خشٍب وما أَشبه ذَِلك ِمما لَا يحتِملُ الزيادةَ والنقْصانَ ِمثْلَ أَنْ يقُولَ
 هِلأَن ِليمسلُ ِفيِه التجعتي ها أَنِة ِلمعازنفِْضي إلَى الْمالَةَ ِفيِه لَا تهِلأَنَّ الْج وزجي هِة فَِإنعِذِه الْقَصِملَْء ه ِت أَوذَا الطَّشِملَْء ه

لَاِف السلَِم ِلأَنَّ التسِليم ِفيِه متأَخر والْهلَاك لَيس ِبناِدٍر قَبلَه فَتتحقَّق الْمنازعةُ ِفيِه فَلَا بيع عيٍن حاِضرٍة فَيندر هلَاكُه قَبلَه ِبِخ
الْغاِب والِْجرِبيِل ونانَ كَالزقْصالنةَ واديِملُ الزتحا ياُء ِمما إذَا كَانَ الِْإنأَمو وزجاَء ييِذِه الْأَشِلأَنَّ ه وزجاِلِق لَا يوالْجاِئِر ور

 ِمن ِريتشأَنْ ي وهانَ وقْصالنةَ واديِملُ الزتحِإنْ كَانَ يو هازأَجاِء وِب الْمِفي قُر نسحتاس فوسا يِسطُ إلَّا أَنَّ أَببنتو قَِبضنت
  .ا كَذَا ِقربةً ِبهِذِه الِْقربِة وعينها فَِإنه يجوز ِعنده هذَا الْماِء كَذَ
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  هارِمقْد فرعٍر لَا يجِن حزِبوو لُهقَو   

   أَنه لَا يعلَم مبلَغَ ما باعه ِمنه وِإنْ قَالَ ِبوزِنهذَا إذَا كَانَ الِْإناُء والْحجر ِبحاِلِهما أَما لَو تِلفَا قَبلَ أَنْ يسلِّم ذَِلك فَسد الْبيع ِل

 قُصنيو ِزيدي هِلأَن زجي لَم ههبا أَشمذَا الطِِّني وه ِة أَوِذِه الِْبطِّيخه  

   ي قَِفيٍز واِحٍد ِعند أَِبي حِنيفَةَ إلَّا أَنْ يسمي جملَةَ قُفْزاِنها قَولُه ومن باع صبرةَ طَعاٍم كُلَّ قَِفيٍز ِبِدرهٍم جاز الْبيع ِف 

 وِعندهما يجوز ِفي الْوجهيِن سمى جملَةَ قُفْزاِنها أَو لَم يسم ِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه يتعذَّر الصرف إلَى الْكُلِّ ِلجهالَِة الْمِبيِع

 رقَد لَمعلَا ي هِلأَنِلِس وجِل ِفي الْمِبالْكَي اِن أَوِميِع الْقُفْزِة جِميسالَةُ ِبتهولَ الْجزإلَّا أَنْ ت لُومعم وهإلَى الْأَقَلِّ و فرصِن فَيالثَّمو
ِميستِن وياِقدعتالْم دِعن نِهلَ الثَّماِن فَجالْقُفْز ذَِلكِفي الثَّاِني و فرعا يمِإناِل وِفي الْح هِرفَتعم وِجبا لَا يمهِلكُلِّ قَِفيٍز ِدر هت

واِحٍد ِعند أَِبي حِنيفَةَ يمنع ِصحةَ الْعقِْد ولَهما أَنَّ هِذِه الْجهالَةَ ِبيِدِهما إزالَتها وِمثْلُها غَير ماِنٍع ثُم إذَا جاز ِفي قَِفيٍز 
  .ِللْمشتِري الِْخيار ِفي الْقَِفيزاِن إنْ شاَء أَخذَه وِإنْ شاَء تركَه ِلتفَرِق الصفْقَِة علَيِه 

خذَه ِبِحساِب ذَِلك وِإنْ شاَء تركَه ِلأَنه إنما وكَذَا إذَا ِكيلَ الطَّعام ِفي الْمجِلِس وعِرف مبلَغه فَالْمشتِري ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَ
عِلم ِبذَِلك الْآنَ فَلَه الِْخيار أَما إذَا افْترقَا قَبلَ الْكَيِل وِكيلَ بعد ذَِلك فَِإنَّ الْفَساد قَد تقَرر فَلَا يِصح إلَّا ِباسِتئْناِف الْعقِْد علَيِه 

الَ ِفي الْمبسوِط الْأَصلُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ أَنه متى أَضاف كَِلمةَ كُلِّ إلَى ما لَا يعلَم منتهاه يتناولُ الْأَدنى وهو الْواِحد كَما قَ
 اِحدو مهِدر هملْزٍم يهكُلُّ ِدر لَيإذَا قَالَ ِلفُلَاٍن ع.  

بو يوسف ومحمد هو كَذَِلك ِفيما لَا يكُونُ منتهاه معلُوما ِبالِْإشارِة إلَيِه وأَما ما يعلَم جملَته ِبالِْإشارِة إلَيِه فَالْعقْد وقَالَ أَ
ِميسالت ِريِف ِمنعلَغُ ِفي التةَ أَبارلُ الْكُلَّ ِلأَنَّ الِْإشاونتِنيفَةَيو حأَبِة و   

   .يقُولُ إنْ كَانت الِْعبرةُ ِللِْإشارِة فَثَمن جِميِع ما أَشار إلَيِه ِعند الْعقِْد مجهولٌ وجهالَةُ ِمقْداِر الثَّمِن تمنع ِصحةَ الْعقِْد 

  

   فَالْبيع فَاِسد ِفي جِميِعها قَولُه ومن باع قَِطيع غَنٍم كُلَّ شاٍة ِبِدرهٍم  

 قْدالْع ِرفصي وهِة وربالص لَى الْقَِفيِز ِمنع اها قَاسمفَاِوٍت هتم ِديدكَذَا كُلُّ عِميِع وِفي الْج اِئزج وقَالَا هِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن
عيِلِه إلَّا أَنَّ بلَى أَصاِحِد عِت فَلَا إلَى الْوفَاوِم التدِلع وزجٍة يربص قَِفيٍز ِمن عيباِه ويالش نيِت بفَاوِللت ِصحقَِطيٍع لَا ي اٍة ِمنش 

 شاتيِن ِمنه ِبِعشِرين ِدرهما وسمى تفِْضي الْجهالَةُ إلَى الْمنازعِة ِفيِه وتفِْضي إلَيها ِفي الْأَوِل ولَو قَالَ ِبعتك هذَا الْقَِطيع كُلَّ
 هفَِإن عيالْب ارتاخِلِس وجلَةَ ِفي الْممالْج ِلمِإنْ عِني وعى يما سكَم هدجِإنْ واِع ومِفي الْكُلِّ ِبالِْإج عيالْب وزجِمائَةً لَا ي هلَتمج

لِّ واِحدٍة ِمنها مجهولٌ ِلأَنَّ ِحصةَ كُلِّ واِحدٍة ِمن الثَّمِن إنما تعرف إذَا ضمت إلَيها أُخرى ولَا يدِري لَا يجوز ِلأَنَّ ثَمن كُ
إلَي مِإنْ ضو ا أَكْثَرهتكُونُ ِحصا تهأَ ِمندا أَرهإلَي ما فَِإذَا ضهإلَي مضاٍة يش ذَا لَا أَيا أَقَلَّ فَِلههتكُونُ ِحصا تهِمن دوا أَجه

 هةً لَِزماِقصا نهدجِإنْ وا وِميِعهِفي ج اِئزج عيا ِمائَةً فَالْبهدجاٍر فَِإنْ واٍة ِبِمائَِة ِدينا ِمائَةُ شهلَى أَنا عكهتِإنْ قَالَ ِبعو وزجي
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اٍة ِبِدينِفي الْكُلِّ كُلُّ ش عيالْب دةً فَساِئدا زهدجِإنْ وو ارالِْخي لَهاٍر و.  

  

   قَولُه وكَذَِلك من باع ثَوبا مذَارعةً كُلَّ ِذراٍع ِبِدرهٍم ولَم يسم جملَةَ الذُّرعاِن  

ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلوجهيِن أَحِدِهما أَنَّ الذِّراع ِمن الثَّوِب يختِلف والثَّاِني أَنه لَا فَهو علَى هذَا اِلاخِتلَاِف لَا يِصح ِفي ِذراٍع 
  يمِكن تسِليمه إلَّا ِبضرٍر علَى الْباِئِع 

 ها ِمائَةُ قَِفٍري ِبِمائَِة ِدرهلَى أَناٍم عةَ طَعربص اعب نمو لُهقَو ودجوذَ الْماَء أَخاِر إنْ شِري ِبالِْخيتشا أَقَلَّ فَالْمهدجٍم فَو
 عيالْب خاَء فَسِإنْ شِتِه وِبِحص   

   ِلتفَرِق

  الصفْقَِة علَيِه ولَم يِتم ِرضاه ِبالْموجوِد 

   دةُ ِللْباِئِع قَولُه وِإنْ وجدها أَكْثَر ِمن ذَِلك فَالزيا 

  ِلأَنَّ الْعقْد وقَع علَى ِمقْداٍر معيٍن والْقَدر لَيس ِبوصٍف بلْ هو أَصلٌ ِبنفِْسِه 

 ِبِمائَِة ِدرهٍم فَوجدهما أَقَلَّ قَولُه ومن اشترى ثَوبا علَى أَنه عشرةُ أَذْرٍع ِبعشرِة دراِهم أَو أَرضا علَى أَنها ِمائَةُ ِذراٍع 
 كراَء تِإنْ شِن ولَِة الثَّمما ِبجذَهاَء أَخاِر إنْ شِري ِبالِْخيتشفَالْم ذَِلك ِمن   

ه شيٌء ِمن الثَّمِن كَالْأَطْراِف ِفي الْحيواِن ِلأَنَّ الذَّرع وصف ِفي الثَّوِب ِلأَنه ِعبارةٌ عن الطُّوِل والْعرِض والْوصف لَا يقَاِبلُ
  ِبِخلَاِف الْقَدِر ِفي الصبرِة ِلأَنَّ الِْمقْدار يقَاِبلُه شيٌء ِمن الثَّمِن إلَّا أَنه يتخير هنا ِلفَواِت الْوصِف الْمذْكُوِر 

   لذِّراِع الَِّذي سماه فَهو ِللْمشتِري ولَا ِخيار ِللْباِئِع قَولُه وِإنْ وجدها أَكْثَر ِمن ا 

ِلأَنَّ الذَّرع ِصفَةٌ ِفيِه فَهو ِمثْلُ ِصفَِة أَطْراِف الْعبِد كَما لَو اشترى عبدا علَى أَنه أَعور أَو مقْطُوع الْيِد فَوجده صِحيحا كَانَ 
شاَء ِللْماِر إنْ شِري ِبالِْخيتشفَالْم روأَع هدجفَو ِحيحص هلَى أَنع اهرتِإنْ اشاِئِع وِللْب ارلَا ِخيِن وٍة ِفي الثَّمادِر ِزيغَي ِري ِمنت

لَى أَنةً عاِريى جرتكَذَا إذَا اشو كَهراَء تِإنْ شِن وِبكُلِّ الثَّم ذَها ِبكُلِّ أَخذَهاَء أَخاِر إنْ شِبالِْخي وا فَهبا ثَيهدجفَو ا ِبكْره
  .الثَّمِن وِإنْ شاَء تركَها وِإنْ اشتراها علَى أَنها ثَيب فَوجدها ِبكْرا فَِهي لَه ولَا ِخيار ِللْباِئِع 

  

ى أَنها ِمائَةُ ِذراٍع ِبِمائَِة ِدرهٍم كُلَّ ِذراٍع ِبِدرهٍم فَوجدها ناِقصةً فَهو ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَخذَها قَولُه وِإنْ قَالَ ِبعتكها علَ 
   ِبِحصِتها ِمن الثَّمِن وِإنْ شاَء تركَها 

    فَنزلَ كُلُّ ِذراٍع ِبمنِزلَِة ثَوٍب وهذَا ِلأَنه لَو أَخذَه ِبكُلِِّلأَنَّ الْوصف هنا صار أَصلًا ِبِإفْراِدِه ِبِذكِْر الثَّمِن
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 اِب أَوأِْويِل الثِّيلَى تِب علَفْظَ الثَّو ذَكَر قَدو ِمريثَ الضا فَأَنكهتا قَالَ ِبعمِإنٍم وهاٍع ِبِدرآِخذًا كُلَّ ِذر كُني ِن لَمالثَّم
اِت الْموعذْر  

  عيالْب خاَء فَسِإنْ شٍم وهاٍع ِبِدركُلَّ ِذر ِميعذَ الْجاَء أَخاِر إنْ شِبالِْخي وةً فَهاِئدا زهدجِإنْ وو لُهقَو   

أَِبي ح دِعن فَاِسد عياٍر فَالْبد اٍع ِمنِمائَِة ِذر ٍع ِمنةَ أَذْررشى عرتِإذَا اشى ورتِإنْ اشو وزجا يمهدِعنولٌ وهجم ِنيفَةَ ِلأَنَّ ذَِلك
 وٍم فَِإذَا ههاٍع ِبِدرٍع كُلُّ ِذرةُ أَذْررشع هلَى أَنا عبى ثَورتِإنْ اشو لُومعم ا ِلأَنَّ ذَِلكاعمإج ازٍم جهِمائَِة س ٍم ِمنهةَ أَسرشع

صف أَو ِتسعةٌ وِنصف قَالَ أَبو حِنيفَةَ ِفي الْوجِه الْأَوِل يأْخذُ ِبعشرٍة ِمن غَيِر ِخياٍر وِفي الثَّاِني يأْخذُه ِبِتسعٍة إنْ عشرةٌ وِن
عشرٍة إنْ شاَء وِعند محمٍد ِفي الْأَوِل ِبعشرٍة شاَء وِعند أَِبي يوسف يأْخذُه ِفي الْأَوِل ِبأَحد عشر إنْ شاَء وِفي الثَّاِني ِب

وِنصٍف إنْ شاَء وِفي الثَّاِني ِبِتسعٍة وِنصٍف إنْ شاَء كَذَا ِفي الِْهدايِة وِفي الْخجنِدي جعلَ قَولَ أَِبي يوسف ِلمحمٍد وقَولَ 
 فوسٍد ِلأَِبي يمحم.   

  

   ولُه ومن باع دارا دخلَ ِبناؤها ِفي الْبيِع وِإنْ لَم يسمِه قَ 

ات ِلأَنَّ اسم الداِر يتناولُ الْعرصةَ والِْبناَء ِفي الْعرِف ِلأَنه متِصلٌ ِبها اتصالَ قَراٍر وِلأَنَّ الِْبناَء ِفي الداِر ِمن ِصفَاِتها وِصفَ
الْمِبيِع تاِبعةٌ لَه ثُم إذَا باع الدار دخلَ ِفي الْبيِع جِميع ما كَانَ ِفيها ِمن بيوٍت ومناِزلَ وعلٍْو وسفٍْل ومطْبٍخ وِبئٍْر وكَِنيٍف 

 عبا الْأَرهوددا حهلَيِملُ عتشا يِميِع مجو  

 اعب نمو لُهِه قَومسي ِإنْ لَمِع ويِر ِفي الْبجالشِل وخالن ا ِمنا ِفيهلَ مخا دضأَر    

ثِْمرِخيلُ مالن تفَِإنْ كَان ةَ لَهلَا غَاياِم وولَى الدِض عقَى ِفي الْأَربي هِلأَناَء والِْبن هباِر فَأَشا ِللْقَرِصلٌ ِبهتم هقِْد ِلأَنالْع قْتةً و
 ِة كَذَِلكرةُ الثَّمِقيمو ِل كَذَِلكخةُ النِقيمِمائٍَة وسمِض خةُ الْأَرِقيم تِن فَِإنْ كَانالثَّم ةٌ ِمنِحص ِري فَلَهتشةَ ِللْمرطَ الثَّمرشو

تفَات ا فَلَواعمأَثْلَاثًا إج نالثَّم مقْسي هِري ثُلُثُ فَِإنتشالْم نع حطْري هِض فَِإنلَ الْقَبقَب اِئعا الْبأَكَلَه ٍة أَواِويمةُ ِبآفٍَة سرالثَّم 
أَنَّ الثَّمرةَ معقُود علَيها فَِبفَواِتها الثَّمِن ولَه الِْخيار إنْ شاَء أَخذَ الْأَرض والنخلَ ِبثُلُثَي الثَّمِن وِإنْ شاَء ترك ِفي قَوِلِهم جِميعا ِل

تفَرقَت الصفْقَةُ علَى الْمشتِري قَبلَ التماِم فَلَه الِْخيار وِإنْ لَم تكُن الثَّمرةُ موجودةً وقْت الْعقِْد وأَثْمرت بعده قَبلَ الْقَبِض 
ةَ ِللْمرا فَِإنَّ الثَّممهدِل ِعنخالنِض ولَى الْأَرةً عادةُ ِزيركُونُ الثَّمتاُء ِملِْكِه وما نهِري ِلأَنتش.  

كَذَِلك فَأَكَلَ وقَالَ أَبو يوسف علَى النخِل خاصةً بيانه إذَا كَانت ِقيمةُ الْأَرِض خمسِمائٍَة وِقيمةُ النخِل كَذَِلك والثَّمرةُ 
   الْباِئع الثَّمرةَ قَبلَ الْقَبِض طُِرح عن الْمشتِري ثُلُثُ الثَّمِن ِعندهما ويأْخذُ الْأَرض والنخلَ ِبثُلُثَي الثَّمِن ولَا ِخيار لَه ِعند أَِبي

 ارالِْخي ٍد لَهمحم دِعنةً واصِنيفَةَ خح.  

و نِلأَنَّ الثَّم كراَء تِإنْ شِن واِع الثَّمبلَ ِبثَلَاثَِة أَرخالنو ضذَ الْأَراَء أَخإنْ ش ارالِْخي لَهِن والثَّم عبر هنع حطْري فوسو يقَالَ أَب
م علَيِه وعلَى الثَّمرِة ِنصفَيِن فَكَانَ ِحصته الربع ولَو فَاتت الثَّمرةُ يقْسم علَى الْأَرِض والنخِل ِنصفَيِن فَما أَصاب النخلَ قُِس
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لْأَرِض ِبآفٍَة سماِويٍة لَا يطْرح شيٌء ِمن الثَّمِن ولَا ِخيار ِللْمشتِري ِفي قَوِلِهم جِميعا ولَو كَانَ سمى ِللنخِل خمسِمائٍَة وِل
 ارلَا ِخيو هعبِن رالثَّم ِمن طُِرح اِئعالْب ا فَِإذَا أَكَلَهاعمةً إجاصِل خخلَى النةٌ عادِل ِزيذَا الْفَصةَ ِفي هرفَِإنَّ الثَّم كَذَِلك

 ارالِْخي ا لَهمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِري ِعنتشِللْم  

 و لُهِة قَوِميسِض إلَّا ِبالتِع الْأَريِفي ب عرلُ الزخدلَا ي   

ِلأَنه متِصلٌ ِبها ِللْفَصِل فَأَشبه الْمتاع الَِّذي ِفيها وِلأَنَّ لَه غَايةً ينتِهي إلَيها ِبِخلَاِف النخِل والْكَرِم فَِإنْ ِقيلَ يشِكلُ علَى هذَا 
عيِل بِللْفَص ِبالْأُم الُهصِإنْ كَانَ اتِع ويلُ ِفي الْبخدي ها فَِإنطُوِنِهملٌ ِفي بما حماٍة لَهش ٍة أَوقَرب ا أَوطِْنهلٌ ِفي بما حٍة لَهاِريج 

فَكَيف دخلَ } فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم {  الْأَرِض مناسبةٌ ِلقَوِلِه تعالَى لَا محالَةَ ولَه غَايةٌ ينتِهي إلَيها وبينه وبين الزرِع ِفي
هنيةُ بسانجالْم تِجدوِه وأُم لَِد ِمنِل الْولَى فَصاللَِّه ع رغَي دأَح قِْدري ا لَما لَمقُلْن عرلْ الزخدي لَمو لَدلَ الْوزِه نأُم نيبو 

 سفَلَي عرا الزأَمِلِه وفَص اِئِع ِمنكَاِن الْبِم إمدِلعِة وِئيزى الْجنعوِد مجاِل ِلوِفي ثَاِني الْح الُهِفصان ربتعي ا فَلَمهِء ِمنزِزلَةَ الْجنم
فَص ِمن كَّنمتِض فَيِس الْأَرِجن ٍد ِمنِلِه كُلُّ أَح.   

  

  اعتبا الْمِرطَهتشاِئِع إلَّا أَنْ يِللْب هترةٌ فَثَمرا ِفيِه ثَمرجش لًا أَوخن اعب نمو لُهقَو   

  لْباِئِع ِعندنا والتأِْبري هو التلِْقيح ِبأَنْ يقُولَ اشتريت هذَا الشجر مع ثَمِرِه سواٌء كَانت مؤبرةً أَو لَا ِفي كَوِنها ِل

  ِبيعالْم لِّمسا وهاقْطَع قَالُ لَهيو لُهقَو   

ذَا أَوصى ِبنخلٍَة وكَذَا إذَا كَانَ ِفيها زرع ِلأَنَّ ِملْك الْمشتِري مشغولٌ ِبِملِْك الْباِئِع فَكَانَ علَيِه تفِْريقُه وتسِليمه وكَذَا إ
ِلرجٍل وعلَيها ثَمر ثُم مات الْموِصي أُجِبر الْورثَةُ علَى قَطِْع الثَّمِر وهو الْمختار ولَو باع عبدا دخلَ ِفي الْبيِع ِثيابه الَِّتي 

  يسةُ الَِّتي لَِبسها ِللْعرِض وكَذَا إذَا باع دابةً لَا يدخلُ سرجها وِلجامها ِللِْمهنِة ولَا يدخلُ ِفي الْبيِع الثِّياب النِف

  عيالْب ازا جدب قَد ا أَوهلَاحص دبي ةً لَمرثَم اعب نمو لُهقَو   

حا ِلتناوِل بِني آدم أَو ِلعلِْف الدواب وسواٌء كَانَ منتِفعا ِبِه ِفي الْحاِل أَو ِفي سواٌء أُبرت أَم لَا وبدو الصلَاِح صيرورته صاِل
ِفعتنم كُني ِإنْ لَمو وزجي ها فَِإنلُودوٍة ماِريج لَدى ورتاش ا لَوكَم ارصا وندِعن وزجي هاِل فَِإناِل ثَاِني الْحا ِبِه ِفي الْح.  

  

   قَولُه ووجب علَى الْمشتِري قَطْعها ِفي الْحاِل  

هِلأَن عيالْب دِل فَسخُءوِس النلَى را عكُهرِرطَ تتا إذَا اُشِط الْقَطِْع أَمرِبش طْلَقًا أَوا ماهرتذَا إذَا اشاِئِع هفِْريقًا ِلِملِْك الْبطٌ ترش 
لَا يقْتِضيِه الْعقْد وهو شرطُ شغِل ِملِْك الْغيِر وهو صفْقَتاِن ِفي صفْقٍَة واِحدٍة وهو إعارةٌ أَو إجارةٌ ِفي بيٍع وِفيِه منفَعةٌ ِلأَحِد 
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ٍل يحصلُ لَه ِسوى ما دخلَ تحت الْبيِع ِمن ماِل الْباِئِع وكَذَا بيع الزرِع الْمتعاِقديِن ِلأَنَّ الْمشتِري شرطَ ِلنفِْسِه ِزيادةَ ما
   ِبشرِط الترِك ِلما قُلْنا وِإذَا اشترى الثَّمرةَ مطْلَقًا ِمن غَيِر شرِط الترِك وتركَها ِبِإذِْن

نْ تركَها ِبغيِر إذِْنِه تصدق ِبما زاد ِفي ذَاِتِه ِبأَنْ تقَوم قَبلَ الِْإدراِك ويقَوم بعده فَيتصدق ِبما زاد ِمن الْباِئِع طَاب لَه الْفَضلُ وِإ
هى ِعظَمها لَم يتصدق ِبشيٍء ِلأَنَّ هذَا تغير حالٍَة لَا ِقيمِتِه إلَى وقِْت الِْإدراِك ِلحصوِلِه ِبِجهٍة محظُورٍة وِإنْ تركَها بعدما يتنا

تحقِّق ِزيادةً أَي تغير حالٍَة ِمن النيِء إلَى النضِج لَا تحقُّق ِزيادٍة ِفي الِْجسِم وِإنْ اشترى الثَّمرةَ واستأْجر النخلَ إلَى وقِْت 
الِْإذْنُ الِْإد ِقيبو كُنت ا لَمها فَكَأَنلَ ِفيهامعاِطلَةٌ لَا تةٌ بارِذِه إجةُ ِلأَنَّ هرالْأُج ِجبلَا توِل الِْإذِْن وصلُ ِلحالْفَض لَه اِك طَابر

و عرى الزرتا إذَا اشذَا ِبِخلَاِف مهلُ والْفَض لَه ِطيبا فَيربتعم كَهرتو كردإلَى أَنْ ي ضاِئِع الْأَرالْب ِمن رأْجتاسقْلٌ وب وه
حيثُ لَا يِطيب لَه الْفَضلُ ِلأَنَّ الِْإجارةَ فَاِسدةٌ ِللْجهالَِة ِلأَنها إلَى وقِْت الْحصاِد وذَِلك مجهولٌ ويكُونُ علَيِه أُجرةُ ِمثِْل 

ِل الْأَرِبالْفَض قدصتيةُ الِْمثِْل ورأُجِن والثَّم ِمن ِمنا ضم راِرِج قَدالْخ ِمن لَه ِطيبيى ومسا الْمِبه زاوجتِض لَا ي.  

  

   قَولُه ولَا يجوز أَنْ يِبيع الثَّمرةَ ويستثِْني ِمنها أَرطَالًا معلُومةً  

ذَا باعها علَى رُءوِس الشجِر أَما إذَا كَانَ مجذُوذًا فَباع الْكُلَّ إلَّا صاعا ِمنها فَِإنه يجوز كَذَا ِفي الْخجنِدي وقَولُه هذَا إ
وزجا ياِحدطْلًا وكَانَ ر ى لَوثْنتسةٌ إلَى أَنَّ الْمارةً ِفيِه إشلُومعطَالًا مك أَرت ِمنِة إذَا قَالَ ِبعايهانْ قَالَ ِفي الناهكَذَا ِفي ش 

 ِمن ذَا الْقَِطيعك هت ِمنقَالَ ِبع لَواِة والش ى ِتلْكا ِسوِفيم ازٍم جها ِبِمائَِة ِدرِنهياةَ ِبعِذِه الشإلَّا ه ِم كُلَّهنالْغ ِمن ذَا الْقَِطيعه
   ه علَى أَنَّ ِلي ِمنه هِذِه الشاةَ ِبعيِنها ِبِمائَِة ِدرهٍم لَا يجوز الْبيع والْفَرق بينهما أَنَّ اِلاسِتثْناَء هو التكَلُّم ِبالْباِقيالْغنِم كُلَّ

يِقي غَير داِخلٍَة ِفي الْبيِع ِمن اِلابِتداِء ِبِخلَاِف قَوِلِه علَى أَنَّ ِلي هِذِه بعد الثَِّنيا فَكَانت الشاةُ الَِّتي عينها ِفي اِلاسِتثْناِء الْحِق
لْبيع ِفي الْكُلِّ الشاةَ الْمعينةَ فَِإنها دخلَت أَولًا ِفي الْجملَِة ثُم خرجت ِبِحصِتها ِمن الثَّمِن وِتلْك الِْحصةُ مجهولَةٌ فَيفْسد ا

 لَم هرشلَى أَنَّ ِلي عته ِبكَذَا عقَالَ ِبع لَواِرِه وشِة أَععِفي ِتس ِصحي هفَِإن هرشإلَّا ع دبذَا الْعك هت ِمنا إذْ قَالَ ِبعذَا مه ِظرينو
   .يِصح ِلهذَا الْمعنى 

  

   ِحنطَِة ِفي سنبِلها والْباِقلَاُء ِفي ِقشِرها قَولُه ويجوز بيع الْ 

وكَذَِلك السمِسم والْأُرز وهذَا إذَا باعه ِبِخلَاِف ِجنِسِه أَما ِبِجنِسِه فَلَا يجوز ِلاحِتماِل الربا ِلأَنه لَا يدِري قَدر ما ِفي السنبِل 
علَى الْباِئِع ِلأَنه ِفعلٌ يتوصلُ ِبِه الْباِئع إلَى الِْإقْباِض الْمستحق علَيِه يعِني إذَا باعه مكَايلَةً ولَو باع ِتبن الِْحنطَِة لَا ودق السنبِل 

قا ِبالدنِتب ِصريا يمِإنٍن وِبِتب ساِل لَيِفي الْح هِلأَن وزجي هدِعن سا لَيم اعب فَقَد   
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   قَولُه ومن باع دارا دخلَ ِفي الْبيِع مفَاِتيح إغْلَاِقها  

ةٌ ِفيهكَّبرا مهاِر ِلأَنِع الديلُ ِفي بخدت اِب ِلأَنَّ الْأَغْلَاقولَى الْأَبةَ عكَّبرالِْإغْلَاِق الْم فَاِتيحِني معلُ ِفي يخدي احالِْمفْتقَاِء وا ِللْب
 هونِبِه د ِفعتنِضِه إذْ لَا يعِزلَِة بنِبم هٍة ِلأَنِميسِر تيلِْق ِبغِع الْغيب.  

  

   قَولُه وأُجرةُ الْكَياِل وناِقد الثَّمِن علَى الْباِئِع  

تسِليِم وهو علَى الْباِئِع وهذَا إذَا باعه مكَايلَةً أَما إذَا باعه مجازفَةً فَلَا يِجب علَى الْباِئِع أُجرةُ الْكَياِل ِلأَنَّ الْكَيلَ لَا بد ِمنه ِلل
لذَّراِع والْعداِد يعِني إذَا كَانَ الْبيع موزونا أَو مذْروعا ِلأَنه لَا يِجب علَيِه الْكَيلُ فَلَا تِجب علَيِه أُجرته وكَذَا أُجرةُ الْوزاِن وا

ا أَو معدودا فَباعه موازنةً أَو ذَرعا أَو عدا قَالَ ِفي الْعيوِن الْكَيلُ علَى الْباِئِع ولَيس علَيِه أَنْ يصبه ِفي ِوعاِء الْمشتِري وِإذَ
اشترى ِحنطَةً ِفي ِجراٍب فَعلَى الْباِئِع أَنْ يفْتح الِْجراب فَِإذَا فَتحه فَعلَى الْمشتِري إخراجه وأَما ناِقد الثَّمِن فَذَكَر الشيخ أَنَّ 

نَّ النقْد يكُونُ بعد التسِليِم ِلأَنه بعد الْوزِن والْباِئع هو الْمحتاج إلَيِه أُجرته علَى الْباِئِع وِهي ِروايةُ ابِن رستم عن محمٍد ِلأَ
نةَ عاعِسم نى ابورو هدرفَي ِعيبالْم ِرفعِلي   

و ادِه الِْجيلَياِئِع عالْب قِري ِلأَنَّ حتشلَى الْمع هٍد أَنمحم وهِض ولَ الْقَبذَا إذَا كَانَ قَبهو هترأُج هتِه فَلَِزما إلَيهِليمسِه تلَيع
د إنما يميز ِملْكَه الصِحيح أَما بعده فَعلَى الْباِئِع ِلأَنه إذَا قَبضه دخلَ ِفي ضماِنِه ِبالْقَبِض فَِإذَا ادعى أَنه ِخلَاف حقِِّه فَِإنَّ الناِق

  ِليستوِفي ِبذَِلك حقا لَه فَالْأُجرةُ علَيِه 

   قَولُه وأُجرةُ واِزِن الثَّمِن علَى الْمشتِري  

  . ِبالْوزِن فَكَانَ عملُه لَه فَالْأُجرةُ علَيِه ِلأَنَّ علَى الْمشتِري تعِيني الثَّمِن لَه وتوِفيته ِللْباِئِع وذَِلك لَا يحصلُ إلَّا

  

   قَولُه ومن باع ِسلْعةً ِبثَمٍن ِقيلَ ِللْمشتِري سلِّم الثَّمن أَولًا  

ِع ِبالْقَبِض تحِقيقًا ِللْمساواِة ولَا يِجب علَى الْمشتِري ِلأَنَّ حق الْمشتِري قَد تعين ِفي الْمِبيِع فَيدفَع الثَّمن ِليتعين حق الْباِئ
 ِبيعالْم اِئعالْب ِضرحى يتِن حالثَّم ِليمست  

  ِبيعالْم لِّماِئِع سِقيلَ ِللْب نالثَّم فَعفَِإذَا د لُهقَو   

مه تسِليم الْمِبيِع فَِإنْ سلَّم الْباِئع الْمِبيع قَبلَ قَبِض الثَّمِن لَيس لَه أَنْ يستِرده وِإذَا ثَبت علَى ِلأَنه قَد ملَك الثَّمن ِبالْقَبِض فَلَِز
نالثَّم ِفيوتسى يتح ِبيعالْم ِبسحاِئِع أَنْ يلًا فَِللْبأَو نالثَّم لِّمسي ِريتشا أَنَّ الْمالح هضعِإذَا كَانَ بلًا وجؤكُونَ مإلَّا أَنْ ي 

 اِقيالْب ِفيوتسى يتح سبالْح ِن كَانَ لَهِض الثَّمعب نع ِريتشأَ الْمرأَب لَوالَّ والْح قِْبضى يتِبيِع حالْم سبح لًا فَلَهجؤم هضعبو
َءةَ كَاِلاسِتيفَاِء ولَو استوفَى الْبعض كَانَ لَه الْحبس ِبما بِقي ولَو دفَع ِبالثَّمِن رهنا أَو تكَفَّلَ ِبِه كَِفيلٌ لَم يسقُطْ ِلأَنَّ الْبرا
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مإج سبقَطَ الْحِن سِري ِبالثَّمتشلَى الْملًا عجر اِئعالَ الْبأَح لَوو سبٍل الْحجلَى رع اِئعِري الْبتشالَ الْمكَذَا إذَا أَحا واع
فوسأَِبي ي دا ِعنضأَي سبقَطَ الْحِن سِبالثَّم   

  .براِء الْباِئِع ِلأَنَّ الْمشتِري إذَا أَحالَ ِبالثَّمِن فَقَد بِرئَت ِذمته ِبالْحوالَِة فَصار كَالْبراَءِة ِبالِْإيفَاِء أَو ِبِإ

وقَالَ محمد لَا يسقُطُ الْحبس ِلأَنَّ مطَالَبةَ الْباِئِع ِبالثَّمِن لَم تسقُطْ فَكَانَ لَه الْحبس ولَيس كَذَِلك إذَا أَحالَ الْباِئع علَى 
 ولَو أَجلَه ِبالثَّمِن سنةً غَير معينٍة فَلَم يقِْبض الْمشتِري الْمِبيع حتى مضت الْمشتِري ِلأَنَّ مطَالَبته سقَطَت كَما لَو استوفَى

ا الثَّممهدِعنا والح ارص تضما وِنهيةً ِبعنس تِإنْ كَانِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن قِْبضِحِني ي ةٌ ِمننلُ سةٌ فَالْأَجنالٌّ ِفي سح ن
  الْوجهيِن 

   قَولُه ومن باع ِسلْعةً ِبِسلْعٍة أَو ثَمنا ِبثَمٍن ِقيلَ لَهما سلِّما معا  

   . يسمى بيع الصرِف واَللَّه أَعلَم ِلاسِتواِئِهما ِفي التعِيِني وبيع السلْعِة ِبالسلْعِة يسمى بيع الْمقَايضِة وبيع الثَّمِن ِبالثَّمِن

 ى إذَا فَاتتا حندِة ِعنازِخ لَا ِللِْإجِللْفَس ِضعو وهو الِْملْك وهِبيِع وكِْم الْماَء حِتداب عنمِط يرالش ارِط ِخيراِر الشِخي ابب
قِْتِه تو ِضيِخ ِبمالْفَس قْتةُ وازالِْإج تةُ فَاتدالْم تضِخ فَِإذَا مِة لَا ِللْفَسازِللِْإج ِضعالَى وعت اللَّه هِحمر اِلكقَالَ مو قْدالْع م

 اللَّه هِحمقَالَ ر قْدالْع خفَسانو  

 ِري وتشالْماِئِع وِع ِللْبيِفي الْب اِئزِط جرالش ارا ِخيهونا داٍم فَمثَلَاثَةُ أَي ارا الِْخيملَه   

قَيد ِبالْبيِع احِترازا ِمن الطَّلَاِق والْعتاِق وقَولُه ولَهما يحتِملُ أَنْ يكُونَ معطُوفًا علَى ما تقَدم أَي ِخيار الشرِط جاِئز ِلكُلِّ 
راِدِه ولَهما معا ويحتِملُ أَنْ يكُونَ ابِتداَء كَلَاٍم ِلبياِن مدِة الِْخياِر وقَولُه ثَلَاثَةُ أَياٍم ِبالرفِْع علَى اِلابِتداِء أَو واِحٍد ِمنهما ِبانِف

  ِبالنصِب علَى الظَّرِفيِة أَي ِفي ثَلَاثَِة أَياٍم 

   ر ِمنها ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَولُه ولَا يجوز أَكْثَ 

 فَرِبِه قَالَ زو.  

  

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يجوز إذَا سميا مدةً معلُومةً  

ز الَِّذي لَه الِْخيار ِفي الثَّلَاِث أَو مات صاِحب الِْخياِر فَِإنْ شرطَ أَكْثَر ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم بطَلَ الْبيع ِعند أَِبي حِنيفَةَ وزفَر فَِإنْ أَجا
 نالثَّم ِريتشالْم لَِزمِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن اِئزج عيِري فَالْبتشالْم قَهتأَع أَو ِبيعالْم دبالْع اتم ِفي الثَّلَاِث أَو.  

عقْد ِبوجٍه ِمن الْوجوِه لَم يِصح أَبدا ِلأَنه انعقَد فَاِسدا فَلَا ينقَِلب جاِئزا ولَو اشترى شيئًا علَى أَنه إنْ لَم وقَالَ زفَر إذَا فَسد الْ
  . لَا يجوز ِعندهما ينقُد الثَّمن إلَى ثَلَاثَِة أَياٍم فَلَا بيع بينهما جاز وِإلَى أَربعِة أَياٍم



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                342

 خالْفَس عنما يم دوجي إذَا لَم خفَسان قُدني ِإنْ لَما واعمإج ازِفي الثَّلَاثَِة ج قَدفَِإنْ ن أَكْثَراٍم وةَ أَيعبإلَى أَر وزجي دمحقَالَ مو
ِدينجاٍن قَالَ الْخقْصن ٍة أَوادِزي ِمن   

إذَا لَم يوقِّت ِللِْخياِر وقْتا فَالْبيع فَاِسد ِبالِْإجماِع فَِإنْ أَبطَلَ صاِحب الِْخياِر ِخياره بعد الْقَبِض قَبلَ مِضي الثَّلَاِث وقَبلَ أَنْ 
ا ِعناِئزج قَلَباِد انِل الْفَسا ِلأَجمهنيب قْدالْع فَِسخنا الثَّلَاثَِة ياِبنحأَص د.  

 فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعناِئزج قَِلبنالثَّلَاِث لَا ي ِضيم دعب هاراِر ِخيالِْخي اِحبطَلَ صِإنْ أَبا واِئزج قَِلبنلَا ي فَرقَالَ زو
أَبِد يفْسد الْعقْد إجماعا فَلَو أَسقَطَ ِخياره ِفي الثَّلَاِث يجوز ِعندنا ِخلَافًا ِلزفَر ولَو وِعندهما ينقَِلب جاِئزا ولَو شرطَ ِخيار الْ

  .أَسقَطَه بعد الثَّلَاِث فَكَذَِلك يجوز أَيضا ِعندهما 

طَ ِخيرش لَوا واِئزج قَِلبنِنيفَةَ لَا يو حقَالَ أَبو هكَأَن ارصو قَطَها أَسا مهقَطَ ِمنِن سيموي ا أَوموا يهقَطَ ِمنأَس اٍم ثُمثَلَاثَِة أَي ار
  .لَم يشتِرطْ إلَّا يوما 

  .كَاِملًا وثَلَاثَةَ أَياٍم ِعند محمٍد ولَو اشترى شيئًا علَى أَنَّ لَه الِْخيار ثَلَاثًا بعد شهٍر كَانَ لَه الِْخيار شهرا 

وقَالَ أَبو يوسف لَا ِخيار لَه بعد الشهِر ولَو شرطَ الِْخيار إلَى اللَّيِل أَو إلَى الْغِد أَو إلَى الظُّهِر فَلَه الِْخيار ِفي اللَّيِل كُلِِّه 
قِْت الظُّهوِد كُلِِّه والْغِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهِر كُلِِّه و.  

 لَوِر وِد إلَى طُلُوِع الْفَجِفي الْغاِل ووِر إلَى الزِفي الظُّهِس وموِب الشِل إلَى غُرِفي اللَّي ارالِْخي لَه دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
  لِْخيار ِفي ِنصِفِه وِنصفُه بات فَهو جاِئز ِلأَنَّ النصف معلُوم وثَمنه معلُوم اشترى ثَوبا أَو عبدا علَى أَنَّ لَه ا

   قَولُه وِخيار الْباِئِع يمنع خروج الْمِبيِع ِمن ِملِْكِه  

رصِري التتشالْم ِلكملَا يو قتع قَهتأَع لَو هى أَنتا حاعمِري إجتشِملِْك الْم ِمن جرخي نالثَّماِئِع وِبِإذِْن الْب هضِإنْ قَبِفيِه و ف
   وهلْ يدخلُ ِفي ِملِْك الْباِئِع ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يدخلُ ِلأَنَّ ذَِلك يؤدي إلَى

ِعناِحٍد وِن ِفي ِملٍْك ولَيداِع الْبِتمِبيِع اجِفي الْم اِئعالْب فرصت لَوو لَه اِلكلَا م نإلَى أَنَّ الثَّم يدؤى لَا يتلُ حخدا يمهد
عِليِة نفَذَ تصرفُه وانفَسخ الْعقْد سواٌء ِبالْبيِع أَو ِبالِْعتِق أَو ِبالْوطِْء أَو ِبالْقُبلَِة ِبشهوٍة أَو ِبالِْهبِة أَو غَيِر ذَِلك ِمن التصرفَاِت الِْف

 ِإنْ لَما واعمإج خالْفَس حاِر صِة الِْخيدِفي م ِري ِبذَِلكتشالْم ِلمِل إنْ عِبالْقَو خِإنْ فَسا وغَاِئب ا أَواِضرِري حتشكَانَ الْم
  .بطَلَ الْفَسخ ولَِزم الْبيع ِعندهما يعلَم حتى مضت الْمدةُ 

 فرصِإنْ تِع ويةً ِللْبازكَانَ إجو فُهرصت حص نيع نالثَّملًا وِن أَواِئِع ِفي الثَّمكَالْب فرصت لَوو خالْفَس حص فوسو يقَالَ أَبو
دبع اعا ِبأَنْ بعا ماِبيِع ِفيِهمنِنيفَةَ كَذَا ِفي الْيأَِبي ح دِة ِعناِريةُ الْجِقيم هلَِزمقَا وتا ععا ممقَهتاِر فَأَعِبالِْخي هلَى أَنٍة عاِريا ِبج.  

جرخي لَم هِلأَن زجي ِبيِع لَماِر ِفي الْمِة الِْخيدِري ِفي متشالْم فرصت لَوو نيع وهِن وِفي الثَّم فرصِإنْ تاِئِع وِملِْك الْب ِمن 
ِفي يِدِه لَا يجوز أَيضا ِلأَنه قَد خرج ِمن ِملِْكِه ِبالِْإجماِع ولَو هلَك الْمِبيع ِفي يِد الْباِئِع انفَسخ الْبيع ولَا شيَء علَى 

  الْمشتِري 
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   ه فَِإذَا قَبضه الْمشتِري وهلَك ِفي يِدِه ِفي مدِة الِْخياِر ضِمنه ِبالِْقيمِة قَولُ 

 ِه ِمثْلُهلَيا فَعا إذَا كَانَ ِمثِْليا أَمِمثِْلي كُني ِني إذَا لَمعي  

  ِبيِع ِمنالْم وجرخ عنمِري لَا يتشالْم ارِخيو لُهاِع قَوماِئِع ِبالِْإجِملْك الْب   

وهلْ يدخلُ ِفي ِملِْك الْمشتِري ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يدخلُ وِعندهما يدخلُ ويِجب نفَقَته علَى الْمشتِري ِبالِْإجماِع إذَا كَانَ 
ِع والثَّمن لَا يخرج ِمن ِملِْك الْمشتِري ِبالِْإجماِع وِإنما لَم يدخلْ الْمِبيع ِفي ِملِْك الِْخيار لَه ِلأَنه قَد خرج ِمن ِملِْك الْباِئ

   الْمشتِري ِعند أَِبي حِنيفَةَ

اِن وضِفي ِملِْكِه الِْعو عمتلَاج ِبيعالْم لَكم لَى ِملِْكِه فَلَواٍق عب نِلأَنَّ الثَّم ِمن جرخ ا قَدمإن ِبيعقُولَاِن الْما يمهو ِصحذَا لَا يه
ِملِْك الْباِئِع فَلَو لَم يمِلكْه الْمشتِري يكُونُ زاِئلًا إلَى ماِلٍك ولَا عهد لَنا ِبِه ِفي الشرِع ولَو تصرف الْمشتِري ِفي الْمِبيِع ِفي 

ياِر والِْخيار لَه جاز تصرفُه إجماعا ويكُونُ إجازةً ِمنه ثُم إذَا كَانَ الِْخيار ِللْمشتِري فَنفُوذُ الْبيِع ِبأَربعِة معاٍن أَحِدها مدِة الِْخ
 يموت الْمشتِري ِفي مدِة الِْخياِر فَيبطُلُ ِخياره ِبموِتِه وينفُذُ أَنْ يقُولَ أَجزت سواٌء كَانَ الْباِئع حاِضرا أَو غَاِئبا والثَّاِني أَنْ

 هنوثًا عروكُونُ ملَا يو هقَامثَةُ مرالْو قُوملَا يو هقْدع.  

ارالِْخي لَه نٍخ ِممِر فَسغَي اِر ِمنةُ الِْخيدم ِضيمالثَّاِلِث أَنْ تو ِلكماٍل لَا يِري إلَى حتشِد الْمِفي ي ِبيعالْم ِصرياِبِع أَنْ يالرو 
 الْمشتِري فَسخه ِمثْلَ أَنْ يهِلك الْمِبيع أَو ينتِقص ِفي يِد الْمشتِري نقْصانا يِسريا أَو فَاِحشا ِبِفعِل الْمشتِري أَو ِبِفعِل الْباِئِع

أَو ِبآفٍَة سماِويٍة أَو ِبِفعِل الْأَجنِبي أَو ِبِفعِل الْمعقُوِد علَيِه فَِإنه يبطُلُ ِخياره وينفُذُ الْبيع وِإذَا زاد الْمِبيع ِفي مدِة الِْخياِر ِفي 
لْأَصِل كَالسمِن والْبرِء ِمن الْمرِض منعت الرد والْفَسخ وبطَلَ ِخياره ونفَذَ الْبيع قَبِض الْمشتِري ِزيادةً متِصلَةً متولِّدةً ِمن ا

نه كَالصبِغ والِْخياطَِة أَو ِعندهما كَالنقْصاِن وِعند محمٍد لَا يمنع الرد وهو علَى ِخياِرِه وِإنْ كَانت متِصلَةً غَير متولِّدٍة ِم
لَت السِويِق أَو كَانت أَرضا فَبنى ِفيها أَو غَرس منعت الرد إجماعا وينفُذُ الْبيع فَِإنْ كَانت منفَِصلَةً متولِّدةً ِمنها كَالْولَِد 

الْعِش والْأَرِر والثَّمِن واللَّبفَِصلَةًونم تِإنْ كَانو عيفَذَ الْبنو هارطَلَ ِخيبا وضأَي دالر تعنقِْر م   

يفَالز عيالْب ارتإذَا اخ هاِرِه إلَّا أَنلَى ِخيع وهو دالر عنملَِّة لَا يالْغِة والِْهبِب وكَالْكَس هٍة ِمنلِّدوتم را غَياعمِل إجالْأَص عم ةُ لَهاد
وِإنْ اختار الْفَسخ يرد الْأَصلَ مع الزيادِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يرد الْأَصلَ لَا غَير والزيادةُ ِللْمشتِري ِلأَنَّ 

دي ِبيعا أَنَّ الْممهبذْها مهدر هاِئِع فَلَِزمِملِْك الْب اِصلَةً ِمنح اِئدوكُونُ الزلُ ِفي ِملِْكِه فَتخدِنيفَةَ لَا يأَِبي ح دِعنلُ ِفي ِملِْكِه وخ
ِل أَوا ِبالْقَوِن إميرِد أَمِبأَح وِري فَهتشِللْم ارإذَا كَانَ الِْخي هخا فَسأَمِه واِئِع إلَيِة الْبرضإلَّا ِبح ِصحِل لَا يِل فَِبالْقَوِبالِْفع 

  .ِعندهما 

د وقَالَ أَبو يوسف يِصح ِبغيِر حضوِرِه وأَما فَسخه ِبالِْفعِل ِبأَنْ يكُونَ الثَّمن عينا فَيتصرف ِفيها تصرف الْملَّاِك فَينفَِسخ الْعقْ
سواٌء كَانَ الْباِئع حاِضرا أَو غَاِئبا وأَما إذَا كَانَ الِْخيار ِللْباِئِع فَجواز الْبيِع ِبأَحِد ثَلَاثَِة معاٍن أَحِدها أَنْ يِجيز ِبالْقَوِل ِفي 

و غَاِئبا والثَّاِني أَنْ يموت الْباِئع ِفي الْمدِة فَيبطُلَ ِخياره وينفُذَ الْمدِة فَيقُولَ أَجزت فَيجوز سواٌء كَانَ الْمشتِري حاِضرا أَ
حِد أَمريِن عقْده ولَا يقُوم الْورثَةُ مقَامه ِفي الْفَسِخ والِْإجازِة والثَّاِلِث أَنْ تمِضي الْمدةُ ِمن غَيِر فَسٍخ ولَا إجازٍة وفَسخه ِبأَ
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إما ِبالْقَوِل أَو ِبالِْفعِل فَالْقَولُ أَنْ يقُولَ ِفي الْمدِة فَسخت فَِإنْ كَانَ فَسخه ِبحضرِة الْمشتِري انفَسخ ولَا يحتاج إلَى قَضاٍء 
  .ي الْمدِة انفَسخ وِإنْ لَم يعلَم حتى مضت جاز الْعقْد ِعندهما ولَا ِرضا وِإنْ كَانَ ِبغيِر حضرِتِه إنْ عِلم الْمشتِري ِف

ا الْفَسأَمو وزجِتِه ترضِر حيِبغ هتازلَى أَنَّ إجوا ععمأَجو لَمعي لَم أَو ِري ِبذَِلكتشالْم ِلمع خالْفَس ِصحي فوسو يقَالَ أَبو خ
اِئعالْب فرصتأَنْ ي وِل فَهِبالِْفع   

  ِفي الْمدِة ِفي الْمِبيِع ِبالْبيِع أَو الِْعتِق أَو الْوطِْء أَو التزِويِج أَو الْقُبلَِة ِبشهوٍة فَِإنه ينفَِسخ سواٌء كَانَ الْمشتِري حاِضرا أَو غَاِئبا 

    أَنَّ الْمشتِري لَا يمِلكُه ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَولُه إلَّا 

 لَ لَهلَا أَصاِحٍد وٍل وجلَاِن ِفي ِملِْك ردالْب عمتلُ ِفي ِملِْكِه لَاجخدي ِبيعا ِبأَنَّ الْمقُلْن ِملِْكِه فَلَو ِمن نالثَّم جرخي ا لَملَم هِلأَن
  .أَنَّ الْمعاوضةَ تقْتِضي الْمساواةَ ِفي الشرِع ِل

  

  ِلكُهمي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو لُهقَو   

اِئلًا لَا إلَى مكُونُ زِري يتشلْ ِفي ِملِْك الْمخدي لَم ِري فَلَوتشلَ ِفي ِملِْك الْمخاِئِع دِملِْك الْب نع جرا خلَم هذَا لَا ِلأَنهاِلٍك و
 هِنيفَةَ ِلأَنأَِبي ح دِعن ِتقعاِر ثَلَاثًا لَا يِبالِْخي هلَى أَنع هٍم ِمنرحِحٍم مى ذَا ررتا إذَا اشِدهاِئلَ أَحسةُ الِْخلَاِف ِفي مفَاِئدو وزجي

ِعناِلِه ولَى حع هارِخيلْ ِفي ِملِْكِه وخدي إذَا قَالَ لَم هوا أَنعمأَجلَ ِفي ِملِْكِه وخد هِلأَن نالثَّم هلَِزمو اهرتاش ِحني قتا عمهد
ما ِعندهما فَلَا يشكُلُ وأَما ِعند ِلعبِد الْغيِر إذَا اشتريتك فَأَنت حر فَاشتراه علَى أَنه ِبالِْخياِر عتق وبطَلَ ِخياره ولَِزمه الثَّمن أَ

أَِبي حِنيفَةَ فَِلأَنَّ الْمعلَّق ِبالشرِط كَالْمرسِل ِعند وجوِد الشرِط ولَو أَرسلَ الِْعتق بعد ِشراِئِه ِبشرِط الِْخياِر نفَذَ والثَّاِنيِة إذَا 
نه ِبالِْخياِر لَا يفْسد النكَاح ِعنده ِلأَنه لَم يمِلكْها وِعندهما يفْسد ِلأَنه قَد ملَكَها فَِإنْ وِطئَها ِفي الْمدِة اشترى زوجته علَى أَ

  .نها كَقَطِْع يِدها قَبلَ اِلاخِتياِر إنْ كَانت ِبكْرا سقَطَ الِْخيار إجماعا ِلأَنه أَتلَف جزًءا ِم

 طْأَها ِلأَنَّ وِبكْر ا أَوبثَي تاٌء كَانوا سارتخم ِصريا يمهدِعنكَاِح وا ِبالنِطئَهو ها ِلأَنهدر لَهو هارقُطْ ِخيسي ا لَمبثَي تِإنْ كَانو
قَد كَاحالنِمِني ولَ ِبِملِْك الْيصح   

ارتفَع وأَجمعوا علَى أَنها لَو لَم تكُن زوجته فَوِطئَها فَِإنه يِصري مختارا سواٌء كَانت ثَيبا أَو ِبكْرا ِلأَنَّ وطْأَه حصلَ ِبِملِْك 
ضقَباِر وِط الِْخيرةً ِبشاِريى جرتالثَّاِلثَِة إذَا اشِمِني وِة ِفي الْيضيالْح ِفي ِبِتلْككْتا لَا يهارتِة فَاخدِفي الْم هدِعن تاضا فَحه

 سواٌء كَانَ اِلاسِتبراِء ِعنده وِعندهما يكْتِفي ِبها ولَو اختار الْفَسخ وعادت إلَى الْباِئِع لَا يِجب علَيِه اِلاسِتبراُء ِعند أَِبي حِنيفَةَ
الْفَسخ قَبلَ الْقَبِض أَو بعده ِلأَنه لَم يمِلكْها علَى الْباِئِع وِعندهما إنْ كَانَ قَبلَ الْقَبِض فَلَا اسِتبراَء علَى الْباِئِع اسِتحسانا وِإنْ 

 ها ِلأَنانسِتحاسا واسِقي ِجبي هدعا كَانَ بِرهغَي ِبِإقَالٍَة أَو قْدالْع فُِسخ ا ثُماتكَانَ ب لَو قْدلَى أَنَّ الْعوا ععمأَجا ومهدا ِعنلَكَهم
ِللْب ارِإنْ كَانَ الِْخيو بجو هدعِإنْ كَانَ باُء ورِتباِئِع اِلاسلَى الْبع ِجبِض لَا يلَ الْقَباُء إنْ كَانَ قَبرِتباِلاس ِجبلَا ي خاِئِع فَفَس

ِلأَنها علَى ِملِْكِه فَِإنْ أَجاز الْبيع فَعلَى الْمشتِري أَنْ يستبِرئَها بعد جواِز الْبيِع والْقَبِض ِبحيضٍة مستأْنفٍَة إجماعا والراِبعِة إذَا 
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دت ِمنه ِبشرِط الِْخياِر فَِعنده لَا تِصري أُم ولٍَد لَه ِبنفِْس الشراِء وِخياره علَى حاِلِه إلَّا إذَا اختارها اشترى جاِريةً قَد ولَ
لْزيو هارطُلُ ِخيبياِء ورفِْس الشِبن لٍَد لَهو أُم ِصريا تمهدِعنو لٍَد لَهو أُم تارص اهنيا بلَى مذَا عهو نالثَّم هم.  

  

   قَولُه فَِإنْ هلَك ِفي يِدِه هلَك ِبالثَّمِن  

 أَنَّ الثَّمن ما تراضيا يعِني إذَا هلَك ِفي يِد الْمشتِري والِْخيار لَه ِلأَنه عجز عن ردِه فَلَِزمه ثَمنه والْفَرق بين الثَّمِن والِْقيمِة
   علَيِه الْمتباِيعاِن سواٌء زاد علَى الِْقيمِة أَو نقَص والِْقيمةُ ما قُوم ِبِه الشيُء ِبمنِزلَِة الِْمعياِر ِمن غَيِر ِزيادٍة ولَا نقْصاٍن

  نْ يقِْبضه الْمشتِري بطَلَ الْبيع وأَما إذَا هلَك ِفي يِد الْباِئِع قَبلَ أَ

  بيع لَهخإنْ د كَذَِلكو لُهقَو   

تا إذَا قُِطعكَم ِفعترا لَا يبيذَا إذَا كَانَ عهاِئِع وِر الْبرضِلت دالر ا إنَّ لَهقُلْن ِضِه فَلَوعِلب ِسكمِب ميوِد الْعجِبو ها إذَا ِلأَنأَم هدي 
كَانَ عيبا يرتِفع كَالْمرِض فَهو علَى ِخياِرِه فَِإذَا زالَ الْمرض ِفي الْأَياِم الثَّلَاثَِة فَلَه أَنْ يفْسخ بعدما ارتفَع الْمرض ِفي الْأَياِم 

رالْمالثَّلَاثَةُ و تضا إذَا مأَماِر الثَّلَاثَِة وِط الِْخيرئًا ِبشيى شرتاش نأَنَّ م لَماعِة وايهكَذَا ِفي الن دذُِّر الرعِلت قْدالْع لَِزم قَاِئم ض
ها ِبشهوٍة أَو ينظُر إلَى فَرِجها ِبشهوٍة وحد فَفَعلَ ِبالْمِبيِع ِفعلًا يدلُّ علَى الرضا فَهو إجازةٌ ِللْبيِع ِمثْلَ أَنْ يطَأَ الْجاِريةَ أَو يقَبلَ

 كُني ٍة لَموهِر شيا ِبغِجهإلَى فَر ظَرِإنْ نو ارِتشطُ اِلانرتشلَا يِبقَلِْبِه و ِهيتشِقيلَ أَنْ يا وارِتشان اددزت أَو هآلَت ِشرتنِة أَنْ توهالش
  .زةً وِإنْ قَبلَته الْأَمةُ ِبشهوٍة أَو لَمسته ِبشهوٍة أَو نظَرت إلَى فَرِجِه ِبشهوٍة وأَقَر أَنها فَعلَت ذَِلك ِبشهوٍة فَهو ِرضا إجا

نه ِرضى ولَو باضعها أَو ضاجعها أَو باشرها وِهي فَعلَت ِبِه ذَِلك وقَالَ محمد لَا يكُونُ ِفعلُها إجازةً ِللْبيِع ِلأَنه لَم يوجد ِم
لَِة فَِبالْوِبالْقُب ارطَلَ الِْخيلَِة فَِإذَا بالْقُب ِمن أَكْثَر هِنيفَةَ ِلأَنِل أَِبي حا ِفي قَوهكْرم ا أَواٌء كَانَ طَاِئعوس هارطَلَ ِخيب لَولَى وطِْء أَو
  .قَبلَها وقَالَ قَبلْتها ِبغيِر شهوٍة إنْ كَانَ ِفي الْفَِم لَا يصدق وِإنْ كَانَ ِفي ساِئِر الْبدِن صدق وهو علَى ِخياِرِه 

أَمةَ أَو الْعبد أَو عرضه علَى الْبيِع فَهو ِرضا وِإنْ كَانَ الْمِبيع دابةً فَرِكبها وِإنْ أَعتق الْعبد الْمِبيع أَو دبره أَو كَاتبه أَو زوج الْ
ا أَوِتهقُو ا أَوِرهيإلَى س ظُرنِلي   

ك ِمنها فَهو علَى ِخياِرِه فَِإنْ زاد ِفي الركُوِب علَى ما يعرف كَانَ ثَوبا فَلَِبسه ِلينظُر إلَى ِمقْداِرِه أَو أَمةً فَاستخدمها ِلينظُر ذَِل
 هدصا فَحعركَانَ ز ا أَوثَهرح ا أَوقَاها فَسضأَر تكَان ا أَوهرأَج ا أَوهلَيلَ عمح فٍَر أَوس ٍة أَواجا ِلحهِكبِإنْ را وِرض وِبِه فَه

ا أَوِدهلَى قَوع قِْدري ها ِلأَنِرض هأَن اسا فَالِْقياِحِبهلَى صا عهدرِلي ا أَوهِقيسا ِليهِكبِإنْ را وِرض وِه فَهابوئًا ِلديش هلَ ِمنفَص 
ملَا يو ِنعتمت قَد ابوا ِلأَنَّ الدِبِرض سانُ لَيسِتحاِلاسوِء وضا ِللْوهقَى ِمنتا فَاسِبئْر ِبيعِإنْ كَانَ الْمكُوِب وا إلَّا ِبالرهريس ِكن

هو ِرضا وِإنْ أَو وقَعت ِفيها فَأْرةٌ فَنزحها لَم يبطُلْ ِخياره ِبِخلَاِف ما إذَا سقَى ِمنها زرعه فَِإنه ِرضا وِإنْ كَانَ عبدا فَفَصده فَ
حلَق شعر رأِْسِه فَهو علَى ِخياِرِه وِإنْ كَانت دجاجةً فَباضت ِفي مدِة الِْخياِر بطَلَ ِخياره إلَّا أَنْ يكُونَ مِذرا وكَذَا إذَا 
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انَ ميتا لَم يبطُلْ وِإنْ كَانَ الْمِبيع دارا فَِبيعت دار إلَى جنِبها كَانت شاةً فَولَدت إنْ كَانَ الْولَد حيا بطَلَ ِخياره وِإنْ كَ
  فَأَخذَها ِبالشفْعِة فَهو ِرضا 

جازةَ ِبغيِر حضرِة صاِحِبِه جاز قَولُه ومن شِرطَ لَه الِْخيار فَلَه أَنْ يفْسخ ِفي مدِة الِْخياِر ولَه أَنْ يِجيزه فَِإنْ اختار الِْإ 
   وِإنْ فَسخ لَم يجز إلَّا أَنْ يكُونَ الْآخر حاِضرا 

  .وهذَا ِعندهما 

 عم وزجِل فَيا ِبالِْفعِل أَمِبالْقَو خا إذَا كَانَ الْفَسِفيم الِْخلَافو وزجي فَرزو فوسو يقَالَ أَبو أَو اعا إذَا با كَماعمِتِه إجبغَي
أَعتق أَو وِطئَ أَو قَبلَ أَو لَمس وقَولُه إلَّا أَنْ يكُونَ الْآخر حاِضرا نفْس الْحضوِر لَيس ِبشرٍط وِإنما الشرطُ ِعلْمه ِبالْفَسِخ 

إلَّا ب لَمعي ِإنْ لَمِة ودِفي الْم عيالْب مت ا فَقَدهدع.   

 

  

   

  هارطَلَ ِخيب ارالِْخي لَه نم اتِإذَا مو لُهقَو   

الْم تقَضان ا لَوِع كَميالْب اممت وِجبي هقَطْعو ارالِْخي قَِطعنِت يوا كَانَ ِلأَنَّ ِبالْممهِلِه أَيِقب ِمن عيالْب متا وِميعا جةُ فَِإنْ كَاند
ِبالِْخياِر فَمات أَحدهما تم الْبيع ِمن ِقبِلِه والْآخر علَى ِخياِرِه فَِإنْ مات جاز علَيِه وكَذَا إذَا اشترى الْمكَاتب شيئًا ِبشرِط 

   عجزه كَموِتِه الِْخياِر وعجز ِفي الثَّلَاِث تم الْبيع ِلأَنَّ

   قَولُه ولَم ينتِقلْ إلَى ورثَِتِه  

   .وِإنما لَم يورثْ ِلأَنه لَيس إلَّا مِشيئَةٌ وِإرادةٌ ولَا يتصور انِتقَالُه والِْإرثُ إنما يكُونُ ِفيما يقْبلُ اِلانِتقَالَ 

  

 ع اعب نمو لُهِإنْ قَوِن وِميِع الثَّمِبج ذَهاَء أَخاِر إنْ شِري ِبالِْخيتشفَالْم فَكَانَ ِبِخلَاِف ذَِلك كَاِتب أَو ازبخ هلَى أَنا عدب
 كَهراَء تش   

من باع شاةً علَى أَنها حاِملٌ أَو علَى أَنها تحلُب كَذَا فَِإنْ ِقيلَ ِلم جاز الْبيع مع هذَا الشرِط مع أَنَّ الشرطَ يفِْسد الْبيع كَ
أَو يح لَدأَنَّ الْوو ِتفَاخان لٌ أَوبح هِري أَندولَةٌ لَا يهجم ِهيةٌ واداِئِم ِزيهلَ ِفي الْببأَنَّ الْح قِقيلَ الْفَر ِفيِه فَاِسد عيفَِإنَّ الْب 

ميت والْمجهولُ إذَا ضم إلَى الْمعلُوِم يِصري الْكُلُّ مجهولًا وكَذَا إذَا شرطَ أَنها تحلُب كَذَا ِلأَنه لَا يدِري ِمقْداره ولَيس ِفي 
  . يرده رجع إلَى الْباِئِع ِبفَضِل ما بينهما كَذَا ِفي الزياداِت وسِعِه تحِصيلُه فَكَانَ مفِْسدا فَِإنْ مات ِفي يِد الْمشتِري قَبلَ أَنْ

م نمضياٍز وبخ رغَيا وازبخ مقَوأَنْ ي هتورصِش وِبالْأَر عجِت روِر الْميِبغ دالر ذَّرعِإنْ تو ذَِلك لَه ساِبيِع لَينِفي الْيا ومهنيا ب
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وِإنْ جاَء ِبِه ِليرده فَقَالَ لَم أَِجده كَاِتبا ولَا خبازا فَقَالَ الْباِئع قَد سلَّمته إلَيك علَى هِذِه الصفَِة ولَِكنه نِسي ِعندك وذَِلك ِفي 
لُ الْملُ قَوا فَالْقَوا ِفي ِمثِْلهاهسنٍة لَا يدِكِر منلُ الْملُ قَوفَالْقَو ِكرنم ِريتشالْمو ا ذُِكرلَى مع هِليمسِعي تدم اِئعِري ِلأَنَّ الْبتش

 لَمأَع اَللَّهِميِنِه وي عم.   

وهو الِْملْك وهكِْم والْح اممت عنمِة ييؤالر ارِة ِخييؤاِر الرِخي ابب قُوعو عنملَا يو قَّتوتلَا يِط ورا لَا ِبالشكْمح تثَب ارِخي 
 اللَّه هِحمقَالَ ر نالثَّم هلَِزمو هارطَلَ ِخيبو فُهرصت ازِفيِه ج فرصت لَو هى أَنتِري حتشالِْملِْك ِللْم  

  هري ا لَمى مرتاش نمو هداَء رِإنْ شو ذَهاَء أَخإنْ ش آهإذَا ر ارالِْخي لَهو اِئزج عيفَالْب   

م رآه لَه ثُم إنه ِخيار لَا يورثُ حتى لَو مات الْمشتِري قَبلَ الرؤيِة لَيس ِلورثَِتِه الرد ولَو قَالَ الْمشتِري قَبلَ الرؤيِة رِضيت ثُ
أَنْ يرده ِلأَنَّ الِْخيار معلَّق ِبالرؤيِة فَلَا يثْبت قَبلَه ولَو رده قَبلَ الرؤيِة صح رده وذَِلك ِلأَنه لَما اشترى ما لَم يره فَهو علَى 

ى ِبِه أَوضرفَي اهراِرِه إلَى أَنْ يِكيلُ ِخيالْو هضِضِه فَقَبِكيلًا ِبقَبكَّلَ وِإنْ وِبِري ودالتِق وكَالِْعت هفْعد هِكنمفًا لَا يرصِفيِه ت فرصتي 
كُونَ ِبِه عِنيفَةَ إلَّا أَنْ يأَِبي ح دِعن هارقَطَ ِخيسكِّلَ ووالْم لَِزمو ازِبِه ج ِضيرو آهركِِّل ووالْم ارقُطُ ِخيسا لَا يمهدِعنو بي

ِبرؤيِة وِكيِل الْقَبِض وأَجمعوا أَنَّ رؤيةَ الْوِكيِل ِبالشراِء كَرؤيِة الْموكِِّل تسِقطُ ِخياره وأَجمعوا أَنَّ الْمشتِري لَو أَرسلَ 
و ِبيعذَ الْمولًا فَأَخسر اهدعتٍء فَلَا ييِسلَ ِفي شأُر قَدو قُوقِبِه الْح لَّقعتولَ لَا تسِل ِلأَنَّ الرسرالْم ارقُطْ ِخيسي ِبِه لَم ِضير

اسِتيلَاِد بطَلَ ِخياره وكَذَا إذَا أَوجب ِفيِه حقا وِإذَا تصرف الْمشتِري ِفي الْمِبيِع تصرفًا لَا يمِكنه دفْعه كَالِْعتِق والتدِبِري واِل
 خاٌء كَانَ فَسوس هارِخي دعي لَم هرأَج أَو هنهر أَو هاعا بمدعإلَى ِملِْكِه ب ادفَِإنْ ع هنهري أَو هرجؤي أَو هِبيعِرِه ِمثْلَ أَنْ ييِلغ

   ِبقَضاٍء أَو ِرضا وكَذَا لَو خرج بعض الْمِبيِع ِمن يِدِه أَو نقَص أَو زاد ِزيادةًالْعقِْد 

   .متِصلَةً أَو منفَِصلَةً فَِإنه يبطُلُ ِخياره علَى ما ذَكَرنا ِفي ِخياِر الشرِط 

  

   يار لَه قَولُه ومن باع ما لَم يره فَلَا ِخ 

 ِمن لُ لَهصحا يا ممهاِحٍد ِمنكُلُّ و ري لَمٍن ويا ِبعنيع اعا إذَا بٍن أَما ِبثَمنيع اعذَا إذَا به هاعى بتح هري ئًا فَلَميِرثَ شِبأَنْ و
  .لَّ واِحٍد ِمنهما مشتٍر ِللِْعوِض الَِّذي يحصلُ لَه الِْعوِض كَانَ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما الِْخيار ِلأَنَّ كُ

  

  ارا فَلَا ِخيِكفِْلهِة وابِه الدجإلَى و ِة أَواِريِه الْججإلَى و ا أَوطِْويِب مإلَى ظَاِهِر الثَّو ِة أَوربِه الصجإلَى و ظَرن نمو لُهقَو
 لَه   

 كَانت الصبرةُ لَا تتفَاوت وأَما النظَر إلَى الثَّوِب فَعلَى وجهيِن إنْ كَانَ يستدلُّ ِبظَاِهِرِه علَى باِطِنِه فَلَا ِخيار لَه فَِإنْ هذَا إذَا
ارقُطْ ِخيسي ِريٍر لَمح ِمن لَمِه عا إذَا كَانَ ِفي طَيكَم كَذَِلك كُني ونَ لَما دهضعأَى بةً فَرا كَِثريابى ِثيرتاش لَوو اهرى يتح ه

بعٍض لَم يسقُطْ ِخياره ولَا بد ِمن النظَِر إلَى ظَاِهِر كُلِّ ثَوٍب ِلأَنَّ الثِّياب تتفَاوت وأَما إذَا نظَر إلَى وجِه الْجاِريِة أَو الْعبِد 
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الْمقْصود ِمن بِني آدم الْوجه فَرؤيته كَرؤيِة الْجِميِع وكَذَا إذَا نظَر إلَى أَكْثَِر الْوجِه فَهو كَرؤيِة جِميِعِه ولَو نظَر ِمن بِني فَ
  . وجهه لَا غَير بطَلَ ِخياره كَذَا ِفي الْيناِبيِع آدم إلَى جِميِع الْأَعضاِء ِمن غَيِر الْوجِه فَِخياره باٍق ولَو رأَى

 ارالِْحمو سِة الْفَرابالد ِمن ادرالْماِئِم وةَ الْقَويؤر مهضعطَ برشا وهِمن ودقْصالْم وا فَهِكفِْلهِة وابِه الدجإلَى و ظَرا إذَا نأَمو
وأَما الشاةُ فَلَا يسقُطُ ِخياره ِفيها ِبالنظَِر إلَى وجِهها وِكفِْلها وِكفْلُ الدابِة عجزها ومؤخرها ولَو اشترى شاةً ِللدر والْبغلُ 

ا بد ِمن الْجس حتى يعِرف الْهزالَ ِمن السمِن ولَو اشترى أَو ِللنسِل فَلَا بد ِمن النظَِر إلَى ضرِعها وِإنْ كَانت شاةَ لَحٍم فَلَ
ارالِْخي ا فَلَههعرض ري لَما وأَى كُلَّها فَرلُوبةً حقَرب   

 ودقْصالْم وه عرِلأَنَّ الض.  

  

    لَه وِإنْ لَم يشاِهد بيوتها فَلَا ِخيار رأَى صحن الداِر   قَولُه فَِإنْ  

  .صحن الداِر وسطُها 

 وِرِهملَى دع جرِخ خيالش كَلَامِلفَةٌ وتخم ورى ِلأَنَّ الدوِه الْفَتلَيعو ِحيحالص وهوِت وياِخِل الْبِة ديؤر ِمن دلَا ب فَرقَالَ زو
نَّ داِخلَها وخاِرجها سواٌء ولَو رأَى ما اشتراه ِمن وراِء زجاجٍة أَو ِفي ِمرآٍة أَو كَانَ الْمِبيع علَى شفَا حوٍض فَرآه ِبالْكُوفَِة ِلأَ

 وهيئَِتِه ويخاِلف هذَا النظَر إلَى الْفَرِج ِبشهوٍة ِمن وراِء ِفي الْماِء فَلَيس ذَِلك ِبرؤيٍة وهو علَى ِخياِرِه ِلأَنه لَا يراه علَى حِقيقَِتِه
 ِهيٍة ووهش نا عهجأَى فَراِء فَرِط الْمسِفي و تكَان لَواِج وجا الزدا عِفيم اِفقُهويِة وراهصةُ الْممرِبِه ح لَّقعتي هٍة فَِإناججز

   .يِه ثَبتت حرمةُ الْمصاهرِة كَذَا ِفي الْفَتاوى ِف

  

   قَولُه وبيع الْأَعمى وِشراؤه جاِئز ولَه الِْخيار إذَا اشترى  

يجس الْمِبيع إذَا كَانَ يعرف ِبالْجس أَو يشمه ولَا ِخيار لَه ِفيما باع كَالْبِصِري إذَا باع ما لَم يره قَولُه ويسقُطُ ِخياره ِبأَنْ 
   إذَا كَانَ يعرف ِبالشم أَو يذُوقَه إذَا كَانَ يعرف ِبالذَّوِق 

 بد ِمن اللَّمِس والصفَِة وِفي الْأَدهاِن لَا بد ِمن وِإنْ كَانَ ثَوبا فَلَا بد ِمن ِصفَِة طُوِلِه وعرِضِه وِرقَِّتِه مع الْجس وِفي الِْحنطَِة لَا
  الشم وِفي الثَّمرِة علَى رُءوِس النخِل والشجِر يعتبر ِبالصفَِة 

  لَه فوصى يتقَاِر حِفي الْع هارقُطُ ِخيسلَا يو لُهقَو   

ام الرؤيِة كَما ِفي السلَِم وكَذَا الدابةُ والْعبد والْأَشجار وجِميع ما لَا يعرف ِبالْجس والشم والذَّوِق ِلأَنَّ الْوصف يقُوم مقَ
و اهرتاشو لَه ِصفِة فَِإذَا ويؤِزلَِة الرنفَةُ ِفيِه ِبمالصفَِة ولَى الصع ِقفي هى فَِإنرتِني إذَا اشعي هارطَلَ ِخيب لَه ِصفا وكَانَ كَم

 لَه ِصفا وم ِصريى الْبرتاش لَوفَِة وقَلَ إلَى الصتان ِميع ثُم هري ا لَمم ِصريى الْبرتاش لَوو لَه ارفَلَا ِخي هرصأَب ثُم لَه ِصفا وم
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قُطْ ِخيسي قُطْ لَمسي ِضيت لَمِف رصلَ الْوى قَبمقَالَ الْأَع لَوِز وجالْع دِة ِعنيؤالر قَامةٌ مفَةُ قَاِئمالصظَِر ولَى النع قَاِدر هِلأَن هار
هخفَس حِة صيؤلَ الرقَب خفَسو هري ا لَمم ِصريى الْبرتاش لَوو هارِخي.    

  

  خاَء فَسِإنْ شو عيالْب ازاَء أَجاِر إنْ شِبالِْخي اِلكِرِه فَالْمِر أَميِرِه ِبغغَي ِملْك اعب نمو لُهقَو   

ماِلِك الثَّمن دِليلٌ علَى إجازِتِه ولَو رأَى ولَا يجوز ِللْمشتِري التصرف ِفيِه قَبلَ الِْإجازِة سواٌء قَبضه أَو لَم يقِْبضه وقَبض الْ
  رجلًا يِبيع لَه شيئًا ِبغيِر أَمِرِه فَسكَت عنه لَم يكُن سكُوته إذْنا ِفي إجازِة بيِعِه كَذَا ِفي شرِحِه ِفي ِكتاِب الْمأْذُوِن 

   الْمعقُود علَيِه باِقيا والْمتعاِقداِن ِبحاِلِهما قَولُه ولَه الِْإجازةُ إذَا كَانَ  

واعلَم أَنَّ ِقيام الْأَربعِة شرطٌ ِللُحوِق الِْإجازِة الْباِئع والْمشتِري والْماِلك والْمِبيع فَِإنْ أَجازه الْماِلك مع ِقياِم هِذِه الْأَربعِة 
و ازِفي ج لَكِإنْ ها وِجيِز إنْ كَانَ قَاِئمِللْم نالثَّمِكيِل وكَالْو اِئعكُونُ الْبياِبقَِة وكَالَِة السِزلَِة الْونةُ اللَّاِحقَةُ ِبمازكُونُ الِْإجت

ِلك أَنْ يفْسخ الْعقْد وكَذَا لَو فَسخه الْمشتِري ينفَِسخ وِإنْ لَم يِجز يِد الْباِئِع هلَك أَمانةً ثُم ِلهذَا الْفُضوِلي قَبلَ أَنْ يِجيز الْما
ا يجوز الْماِلك الْبيع وفَسخه انفَسخ ويرِجع الْمشتِري علَى الْباِئِع ِبالثَّمِن فَِإنْ مات الْماِلك قَبلَ الِْإجازِة انفَسخ الْبيع ولَ

 تحص اِلكه أَم واٍق هِبيِع أَباِل الْمِبح لَمعي ِإنْ لَما واِلِهماِن ِبحاِقدعتالْما واِقيِه بلَيع قُودعإذَا كَانَ الْم لُهقَوثَِتِه ورِة وازِبِإج
محلُ مذَا قَوهو هقَاؤلَ بةُ ِلأَنَّ الْأَصازٍد الِْإج.  

 كالش عم تثْبِة فَلَا يازِط الِْإجرِفي ش قَعو كِة ِلأَنَّ الشازالِْإج قْتو هامِقي لَمعى يتح ِصحلَا ي فوسو يقَالَ أَبو  

 ازج رأَى الْآخر ا ثُمعا مماهرتِن فَاشيبالثَّو دأَى أَحر نمو لُها قَومهدرأَنْ ي لَه    

   ِلأَنَّ رؤيةَ أَحِدِهما لَا تكُونُ رؤيةً ِللْآخِر ِللتفَاوِت ِفي الثِّياِب فَيبقَى الِْخيار ِفيما لَم يره ثُم لَا يرده وحده بلْ يردهما كَي لَا

 التماِم ِلأَنَّ الصفْقَةَ لَا تِتم مع ِخياِر الرؤيِة قَبلَ الْقَبِض وبعده وِلهذَا يتمكَّن ِمن الرد ِبغيِر قَضاٍء يفَرق الصفْقَةَ علَى الْباِئِع قَبلَ
وبا أَو وهبه وسلَّمه لَم يرد شيئًا ِمنها إلَّا ِمن ولَا ِرضا فَيكُونُ فَسخا ِمن الْأَصِل ولَو اشترى عدلَ بز ولَم يره فَباع ِمنه ثَ

 اراِم ِلأَنَّ ِخيملَ التفْقَِة قَبالص فِْريقت ِقيا بم دِفي رِملِْكِه و نع جرا خِفيم دالر ذَّرعت هِط ِلأَنراِر الشكَذَا ِفي ِخيٍب ويع
   . والشرِط يمنعاِن تمامها الرؤيِة

  

  هارقَطَ ِخيٍة سيؤر ارِخي لَهو اتم نمو لُهقَو   

  ولَم ينتِقلْ إلَى ورثَِتِه كَِخياِر الشرِط 
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   ِتي رآها فَلَا ِخيار لَه وِإنْ وجده متغيرا فَلَه الِْخيار قَولُه ومن رأَى شيئًا ثُم اشتراه بعد مدٍة فَِإنْ كَانَ علَى الصفَِة الَّ 

ذَا بعدت فَِإنْ اختلَفَا ِفي التغِيِري فَالْقَولُ ِللْباِئِع مع يِميِنِه ِلأَنَّ التغِيري حاِدثٌ وسبب اللُّزوِم ظَاِهر وهو رؤيةُ الْمعقُوِد علَيِه إلَّا إ
الْمدةُ فَِحينِئٍذ يكُونُ الْقَولُ قَولَ الْمشتِري ِلأَنَّ الظَّاِهر يشهد لَه ِلأَنَّ الشيَء يتغير ِبطُوِل الزماِن أَرأَيت لَو كَانت جاِريةً شابةً 

زةً ونس ِرينِبِعش ذَِلك دعا باهرتا فَاشآهر تدعِة إلَّا إذَا بايقَالَ ِفي الِْهد لَى ذَِلكع قدصأَكَانَ ي ريغتت ا لَمهأَن اِئعالْب مع
تِإذَا اخِر وهونَ الشد الْقَِريبو قَها فَوفَم رهالش ِعيدذَا فَِقيلَ الْبلَى هع ِزدي لَما قَالُوا ولَى مةُ عدِة فَقَالَ الْميؤلَفَا ِفي الر

الْمشتِري لَم أَره حالَ الْعقِْد ولَا بعده وقَالَ الْباِئع بلْ رأَيته فَالْقَولُ قَولُ الْمشتِري مع يِميِنِه ِلأَنَّ الْباِئع يدِعي علَيِه الرؤيةَ 
لُهلُ قَوقْباِدثَةٌ فَلَا يح ِهيو لَمأَع اَللَّهِميِنِه وإلَّا ِبي .   

  

   باب ِخياِر الْعيِب  

وملُز عنمِب ييالْع ارِخيالِْملِْك و اممت عنمِة ييؤالر ارأَنَّ ِخي لَها قَبِلم هتباسنمِة وِليمِة السلُ الِْفطْرأَص هنلُو عخا يم وه بيالْع 

 اللَّه هِحمثُ قَالَ روريو قَّفوتلَا يٍط ورِر شغَي ِمن تثْبِب ييالْع ارِخياِم ومالت دعالِْملِْك ب :  

 ِإنْ شِن ، وِميِع الثَّمِبج ذَهاَء أَخاِر إنْ شِبالِْخي وِبيِع فَهٍب ِفي الْميلَى عِري عتشالْم إذَا اطَّلَع هداَء ر   

يعِني عيبا كَانَ ِعند الْباِئِع ولَم يره الْمشتِري ِعند الْبيِع ولَا ِعند الْقَبِض ؛ ِلأَنَّ ذَِلك يكُونُ ِرضا ِبِه ، ثُم ينظَر إنْ كَانَ قَبلَ الْقَبِض فَِللْمشتِري 
لْبيع ِبقَوِلِه رددت ولَا يحتاج إلَى ِرضا الْباِئِع ولَا إلَى قَضاِء الْقَاِضي ، وِإنْ كَانَ بعد الْقَبِض لَا ينفَِسخ إلَّا ِبِرضا ، أَو أَنْ يرده علَيِه وينفَِسخ ا

ا ِفي حعيا بقِِّهما ِفي حخكُونُ فَساِئِع يا الْبِبِرض هدإذَا ر اٍء ، ثُمقِِّهقَضا ِفي حخكُونُ فَساِء الْقَاِضي يِبقَض هدِإنْ را ، وِرِهمغَي ق قِفي حا ، وم
  .غَيِرِهما 

 لُهانَ  قَوقْصذَ النأْخيو ِسكَهمأَنْ ي لَه سلَيو   

ِلأَنَّ الْبِن والثَّم ٌء ِمنيا شقَاِبلُهلَا ي افصِن فَلَا ِلأَنَّ الْأَوالثَّم ا ِمناهملٍَة سمِملِْكِه إلَّا ِبج ِبيِع ِمنوِج الْمرِبخ ضري لَم اِئع
 اها إلَّا ِبِرضِضهعِبب جرخأَنْ ي وزجي.   

 لُهقَو  بيع واِر فَهجِة التادِن ِفي عانَ الثَّمقْصن بجا أَوكُلُّ مو   

لْخجنِدي الْعيب ما نقَص الثَّمن ِعند التجاِر ، وأَخرج السلْعةَ عن حاِل الصحِة واِلاعِتداِل سواٌء كَانَ يوِرثُ نقْصانا قَالَ ا
ك الصناعِة عيبا ِفيِه فَِإذَا وجد ِبالْمِبيِع عيبا كَانَ ِبِه قَبلَ فَاِحشا ِمن الثَّمِن ، أَو نقْصانا يِسريا بعد أَنْ كَانَ ِمما يعده أَهلُ ِتلْ

   .الْعقِْد ، أَو حدثَ بعد الْعقِْد قَبلَ الْقَبِض فَلَه رده يِسريا كَانَ الْعيب أَم كَِثريا 
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 لُهقَو  بيع اقالِْإبو   

الِْإباق ِفيما دونَ السفَِر : ِري الَِّذي يعِقلُ أَما الَِّذي لَا يعِقلُ فَهو ضالٌّ لَا آِبق فَلَا يكُونُ عيبا قَالَ ِفي الذَِّخريِة يعِني إباق الصِغ
  .عيب ِبلَا ِخلَاٍف وهلْ يشترطُ الْخروج ِمن الْبلَِد ِفيِه اخِتلَاف الْمشاِيِخ 

  

 لُهقَو :  بياِش علُ ِفي الِْفروالْبو   

 برضي ه؛ ِلأَن بيع وِه فَهلَيع كَرنِإنْ كَانَ يٍب ويِبع سِرِه فَلَيِلِصغ ِه ذَِلكلَيع كَرنا لَا يِغريِن إنْ كَانَ صيهجلَى الْوذَا عه
  .قَدره ِبخمِس ِسِنني فَما فَوقَها وما دونَ ابِن خمٍس لَا يكُونُ ذَِلك ِمنه عيبا : ي الذَِّخريِة علَيِه ِمثْلُه ِمن الصغاِر قَالَ ِف

  

 لُهلُغْ  : قَوبي ا لَمِغِري مِفي الص بيِرقَةُ عالسو   

 ِبأَنْ لَا يأْكُلَ وحده ولَا يلْبس وحده لَا يكُونُ عيبا سواٌء كَانت السِرقَةُ يعِني إذَا كَانَ صِغريا يعِقلُ أَما إذَا كَانَ لَا يعِقلُ
ِرقَِة لَا يِفي الس بيالْعا ، وبيكُونُ عا لَا يمهوحنِن ويالْفَلْس وحِم نهرونَ الدا دِقيلَ مأَقَلَّ و أَو ، اِهمرةَ درشأَنْ ع نيب ِلفتخ

 ، بيِرِه عِت غَييب ِمنٍب ويِبع سلَى لَيوِت الْميب ٍل الْأَكِْل ِمنِلأَج هِرقَتأْكُوِل فَِإنَّ سِرِه إلَّا ِفي الْمغَي لَى ، أَووالْم كُونَ ِمني
يع وِع لَا ِللْأَكِْل فَهيِللْب هِرقَتس تِرِه فَِإنْ كَانغَيلَى ووالْم ِمن ب.  

  

 لُهلُوِغ  : قَوالْب دعب هاِودعى يتٍب حيِبع ذَِلك سلَغَ فَلَيفَِإذَا ب   

ِصغِرِه يرده ؛ ِلأَنه عين ذَِلك معناه إذَا ظَهرت هِذِه الْأَشياُء ِعند الْباِئِع ِمن الْعبِد ِفي ِصغِرِه ، ثُم حدثَت ِعند الْمشتِري ِفي 
 دعبِة وثَانِف الْمعِغِري ِلضالص اِش ِمنلَ ِفي الِْفرو؛ ِلأَنَّ الْب هرغَي ه؛ ِلأَن هدري لُوِغِه لَمب دعِري بتشالْم دثَ ِعندِإنْ حِب ، ويالْع

   ِن ، والِْإباق ِفي الصغِر ِلحب اللَِّعِب وِفي الِْكبِر ِلخبٍث ِفي الْقَلِْب والسِرقَةَ ِلِقلَِّة الْمبالَاِة وهما بعدالِْكبِر ِلداٍء ِفي الْباِط

الْغةُ ، واِريالْج اٌء ِفي ذَِلكوسِل والْأَو راِطِن فَكَانَ الثَّاِني غَيٍث ِفي الْببلُوِغ ِلخاِل الْبا ِفي حمهِمن ذَِلك ِجدإذَا و هانيب لَام
 لَه سلُوِغ لَيالْب دعِري بتشالْم دِعن ِجدِإنْ وا ، ومهدر ِري فَلَهتشالْم دِر ِعناِل الِْكبا ِفي حمهِمن ِجدو اِئِع ، ثُمالْب دِر ِعنغالص

نَّ الَِّذي كَانَ ِعند الْباِئِع ِفي حالَِة الصغِر زالَ ِبالْبلُوِغ وما وِجد ِعند الْمشتِري بعد الْبلُوِغ عيب حاِدثٌ ، أَنْ يردهما ؛ ِلأَ
لَه ردهما فَِإنْ لَم يوجد ذَِلك ِعند الْمشتِري وِإنْ وِجد ذَِلك ِمنهما ِعند الِْإدراِك ِعند الْباِئِع ثُم وِجد ذَِلك ِعند الْمشتِري فَ

 لُهقَواِئِع والْب دوِد ِعنجوِب الْميِبالْع هدرأَنْ ي لَه سفَلَي : اِئِع ، ثُمِد الْباِلغٌ ِفي يب وهالَ وإذَا ب اهنعلُوِغ مالْب دعب هاِودعى يتح
هاعاِئِع بِد الْبِر ِفي يغِفي الص نا فَِإذَا جدأَب بيِر عغونُ ِفي الصنالْجو ، اِحدو بي؛ ِلأَنَّ الْع هدر ِري فَلَهتشِد الْمِفي ي هداوعو 

   .نه عين الْأَوِل ؛ إذْ السبب ِفي الْحالَيِن متِحد ثُم عاوده ِفي يِد الْمشتِري ِفي الصغِر ، أَو الِْكبِر يرده ؛ ِلأَ
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 لُهلَاِم  : قَوٍب ِفي الْغيِبع سلَيِة واِريِفي الْج بيع فَرالدو رخالْبو   

  .صود ِمن الْعبِد اِلاسِتخدام فَلَا يِخلَّاِن ِبِه ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود ِمن الْجاِريِة اِلافِْتراش وهما يِخلَّاِن ِبها ، والْمقْ

  

 لُهاٍء  : قَود كُونَ ِمنإلَّا أَنْ ي   

شا ، أَو غَير ِلأَنَّ الداَء عيب وهو أَنْ يكُونَ ِبحيثُ يمنعه ِمن قُرباِن سيِدِه ، ثُم الْبخر ِفي الْجاِريِة عيب سواٌء كَانَ فَاِح
فَاِحٍش ِمن داٍء ، أَو غَيِر داٍء ، وِفي الْغلَاِم إنْ كَانَ ِمن داٍء فَكَذَِلك ، وِإنْ لَم يكُن ِمن داٍء إنْ كَانَ فَاِحشا فَهو عيب ، وِإلَّا 

 اِس ِمثْلُهِفي الن كُني ا لَمم الْفَاِحشفَلَا ، و.   

  

 لُهِة  : قَواِريِفي الْج بيا عنالز لَدوا ونالزو   

 ِتيلَاداِلاسو اشاِلافِْتر وها وهوِد ِمنقْصِخلُّ ِبالْمي ه؛ ِلأَن.  

  

 لُهلَاِم  : قَوٍب ِفي الْغيِبع سلَيو   

امدِتخاِلاس وهو هوِد ِمنقْصِخلُّ ِبالْملَا ي هِخلٌّ ِلأَناِء مسالن اعبِن ؛ ِلأَنَّ اتياثْن ِمن ى أَكْثَرنِبأَنْ ز ةً لَهادا عنكُونَ الزإلَّا أَنْ ي 
 سلَيو ماِت آدنِفي ب بيلُ عبالْحا ، وهِمن هلَدِبِه و ريعا ينالز ِة ِمناِرينَ الْجِلأَنَّ كَوِة وماِئِم ؛ ِلأَنَّ ِبالِْخدهٍب ِفي الْبيِبع

الْجاِريةَ تراد ِللْوطِْء ، أَو ِللتزِويِج ، والْحبلُ يمنع ِمن ذَِلك ، وأَما الْبهاِئم فَهو ِزيادةٌ ِفيها ولَيس ِبعيٍب وارِتفَاع الْحيِض ِفي 
ِهيو بيِة عاِلغِة الْباِري؛ ِلأَنَّ الْج بيع وةً فَهاضحتسم تكَذَا إذَا كَانو هعم ِلدا لَا تهةً ؛ ِلأَننةَ سرشع عبس تلَغالَِّتي ب 

 فَِإنه لَيس ِبعيٍب ، والْجنونُ ، ارِتفَاع الدِم واسِتمراره علَامةُ الداِء والسعالُ الْقَِدمي عيب ؛ ِلأَنه مرض ِبِخلَاِف الزكَاِم
والْجذَام والْبرص عيب وكَذَِلك الْعمى ، والْعور والْحولُ ؛ ِلأَنها تنقُص الثَّمن ، والصمم ، والْخرس ، والْأُصبع الزاِئدِة 

اضرالْأَمو ، وحالْقُرةُ ، واِقصالنا ودبى عرتِإذَا اشو ، وبيع ِصيالْخو ، نيالِْعنِن ، ويثَيالْأُن ِتفَاخان وهو رالْآدو ، وبيع 
والِْإماِء وِقلَّةُ الْأَكِْل عيب ِفي علَى أَنه خِصي فَوجده فَحلًا فَلَا ِخيار لَه وترك الصلَاِة والنِميمةُ ، والْكَِذب عيب ِفي الْعِبيِد ، 

 بيلَاِم عِنيثُ ِفي الْغخالتو مِني آدٍب ِفي بيِبع سلَياِئِم وهالْب.   

  

 لُهقَو : رأَنْ ي اِئِع فَلَهالْب دٍب كَانَ ِعنيلَى عع اطَّلَع ثُم ، بيِري عتشالْم دثَ ِعندِإذَا حو ِبيعالْم درلَا ياِن وقْصِبالن ِجع   

ِلأَنَّ ِفي الرد إضرارا ِبالْباِئِع ؛ ِلأَنه خرج ِمن ِملِْكِه ساِلما ويعود مِعيبا وصورةُ الرجوِع ِبالنقْصاِن أَنْ يقَوم الْمِبيع ولَيس ِبِه 
قَويو الْقَِدمي بيالْع تِة فَِإنْ كَانِليمِة السالِْقيم ِمن بسنيِب ويِل الْعِتِه ِلأَجِقيم ِمن قَصا نإلَى م ظَرنفَي بيالْع ِبِه ذَِلكو م
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 ثَوبا ِبعشرِة دراِهم وِقيمته ِمائَةُ ِدرهٍم واطَّلَع النسبةُ الْعشر رجع ِبعشِر الثَّمِن ، وِإنْ كَانت النصف فَِبِنصِفِه بيانه إذَا اشترى
علَى عيٍب ينقُصه عشرةَ دراِهم وقَد حدثَ ِبِه عيب آخر فَِإنه يرِجع علَى الْباِئِع ِبعشِر الثَّمِن وذَِلك ِدرهم ، وِإنْ كَانَ 

أَجِل الْعيِب ِعشِرين رجع ِبخمِس الثَّمِن وهو ِدرهماِن ولَو اشتراه ِبِمائَتيِن وِقيمته ِمائَةٌ وينقُص ِمن ِقيمِتِه ينقُص ِمن ِقيمِتِه ِل
بيكَانَ الْع لَوونَ ورِعش ذَِلكِن وِر الثَّمشِبع ِجعري هةً فَِإنرشِب عيِل الْعِلأَج ذَِلكِن وِس الثَّممِبخ عجر ِرينِعش هقُصني 

  .أَربعونَ 

  

 لُهقَو :  ذَِلك ِبِه فَلَهيِبع هِمن ذَهأْخأَنْ ي اِئعى الْبضرإلَّا أَنْ ي   

ك وأَراد الْمشتِري حبس الْمِبيِع والرجوع ِبِحصِة الْعيِب لَيس ِلأَنه رِضي ِبِإسقَاِط حقِِّه ، والِْتزاِم الضرِر فَِإنْ رِضي الْباِئع ِبذَِل
 هداَء رِإنْ شِب ، ويِة الْعِبِحص ِجعرلَا يو كَهسِري أَمتشاَء الْملْ إنْ شب ذَِلك لَه.   

 لُهقَو : خ أَو ، بِري الثَّوتشالْم ِإنْ قَطَعو عجٍب ريلَى عع اطَّلَع ٍن ، ثُممِبس ِويقالس لَت أَو ، هغبص ا ، أَوقَِميص اطَه
 ذَهأْخاِئِع أَنْ يِللْب سلَياِنِه وقْصِبن   

م ذَهأْخأَنْ ي لَه كُني الُ فَلَما الْمهلَيذَلُ عبةً يادثَ ِفيِه ِزيدأَح ه؛ ِلأَن هغبص أَو ، لُهقَوو شالْأَر بجو وعجالر ذَّرعِإذَا تا ، وهع
، ِخطْهي لَمو هِإنْ قَطَعانٌ ، وقْصِنيفَةَ نأَِبي ح دِعنةٌ وادا ِزيمهدِعن ادوا ؛ ِلأَنَّ السمهدفَكَذَا ِعن دوأَس هغبفَِإنْ ص رمِني أَحعي 

لَو لَم : ثُم اطَّلَع علَى عيٍب فَتصرف ِفيِه وهو عاِلم ِبالْعيِب فَلَا رجوع لَه ِبنقْصاِن الْعيِب ؛ ِلأَنَّ ِمن حجِة الْباِئِع أَنْ يقُولَ 
 هِل ؛ ِلأَنِبِخلَاِف الْأَو لُهأَقْب تا كُناِقصن هتددرو ِخطْهت اطَهخو ها قَطَعمدعب بِري الثَّوتشالْم اعب لَوو ذُهأَخ لَه كُني لَم

لَِة قَِميصا ، أَو صبغه ، ثُم اطَّلَع علَى عيٍب رجع ِبالْأَرِش ، وِإنْ قَطَعه ولَم يِخطْه ، ثُم اطَّلَع علَى عيٍب فَباعه ِفي هِذِه الْحا
   .قَبلَ أَنْ يِخيطَه لَم يرِجع ِبالْأَرِش ؛ ِلأَنَّ ِللْباِئِع أَنْ يقُولَ أَنا أَقِْبضه ناِقصا 

 لُهاِنِه  : قَوقْصِبن عجٍب ريلَى عع اطَّلَع ثُم اتم أَو ، قَهتا فَأَعدبى عرتاش نمو   

و استولَد الْأَمةَ ، والْمراد ِبالِْعتِق إذَا أَعتقَه مجانا أَما إذَا أَعتقَه علَى ماٍل ، أَو كَاتبه فَأَدى بدلَ الِْكتابِة وعتق وكَذَا إذَا دبره أَ
لْك ينتِهي ِبِه واِلامِتناع حكِْمي لَا ِبِفعِلِه فَلَا يمنع الرجوع ِبالْأَرِش ثُم اطَّلَع علَى عيٍب لَم يرِجع ِبنقْصاِنِه أَما الْموت فَِلأَنَّ الِْم

ع ؛ ِلأَنَّ الِْعتق ، وأَما الِْإعتاق فَالِْقياس ِفيِه أَنْ لَا يرِجع ِبالْأَرِش ؛ ِلأَنَّ اِلامِتناع ِبِفعِلِه فَصار كَالْقَتِل ، وِفي اِلاسِتحساِن يرِج
انِتهاٌء ِللِْملِْك فَصار كَالْموِت ، وأَما إذَا أَعتقَه علَى ماٍل لَم يرِجع ِبشيٍء ِفيِه ؛ ِلأَنه حبس بدلَه ، وحبس الْبدِل كَحبِس 

   .لَع علَى عيٍب لَم يرِجع ِبأَرِشها الْمبدِل ولَو اشترى دارا فَبناها مسِجدا ثُم اطَّ
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 لُهِنيفَةَ  : قَوِل أَِبي حٍء ِفي قَويِه ِبشلَيع ِجعري ٍب لَميلَى عع اطَّلَع ثُم ، ا فَأَكَلَهامكَانَ طَع أَو ، دبِري الْعتشلَ الْمفَِإنْ قَت   

ذْ لَو باعه ، أَو وهبه ، ثُم اطَّلَع علَى عيٍب لَم يرِجع علَيِه ِبشيٍء إجماعا وتخِصيص الْمشتِري ِبالْقَتِل قَيد ِبقَوِلِه فَأَكَلَه ؛ إ
منِزلَِة بيِعِه ِمنه فَلَم يرِجع ِبالنقْصاِن إجماعا ِفي احِتراز عما إذَا قَتلَه غَيره فَِإنَّ قَتلَه موِجب ِللِْقيمِة وأَخذُ الِْقيمِة ِمن الْقَاِتِل ِب
  .ظَاِهِر الروايِة وعن أَِبي يوسف لَه الرجوع ِبالنقْصاِن ولَا يبطُلُ ِبأَخِذ الِْقيمِة 

 لُهقَو :  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَباِنِه : وقْصِبن ِجعري   

والْفَتوى علَى قَوِلِهما ، والِْخلَاف إنما هو ِفي الْأَكِْل لَا غَير أَما ِفي الْقَتِل فَلَا ِخلَاف أَنه لَا يرِجع ِبشيٍء إلَّا : قَالَ ِفي النهايِة 
دالر عنتام هِنيفَةَ أَنِلأَِبي ح فوسأَِبي ي نٍة عايا أَنَّ ِفي ِروملَهو لَهقَت أَو ، هاعب ا لَوكَم ارِبيِع فَصِفي الْم هوٍن ِمنمضٍل مِبِفع 

أَرِش ِفيما أَكَلَ ولَا الْأَكْلَ تصرف ِمن الْمشتِري ِفي الْمِبيِع فَأَشبه الِْإعتاق فَِإنْ أَكَلَ بعض الطَّعاِم لَم يرد الْباِقي ولَم يرِجع ِبالْ
ِفيما بِقي ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الطَّعام كَالشيِء الْواِحِد واختلَفَت الروايةُ عنهما فَرِوي عنهما أَنه يرد ما بِقي ويرِجع ِبأَرِش 

لَا ي ها أَنمهنع ِويرا أَكَلَ وفٍَر معو جا قَالَ أَبرم هدجفَو هضعب زبِقيقًا فَخى درتاش لَوِميِع وِش الْجِبأَر ِجعريو ِقيا بم در :

وِبِه نأْخذُ كَذَا ِفي الْيناِبيِع : بو اللَّيِث لَه أَنْ يرد الْباِقي ِبِحصِتِه ِمن الثَّمِن ويرِجع ِبنقْصاِن ما خبزه وهو قَولُ محمٍد قَالَ أَ
فَِإنْ باع بعض الطَّعاِم ، ثُم عِلم ِبالْعيِب لَم يرِجع ِبأَرِش ما باع ولَا ِبأَرِش ما بِقي ِعندهما ؛ ِلأَنه تعذَّر الرد ِبالْبيِع وهو ِفعلٌ 

   مضمونٌ

ختلَفَت الروايةُ عن أَِبي يوسف فَروى ِهشام عنه أَنه يرد ما بِقي ولَا يرِجع ِبأَرِش ما باع وروى ابن ِسماعةَ عنه أَنه لَا وا
 جاِريةً فَوِطئَها ثُم اطَّلَع علَى عيٍب ِبها فَلَيس لَه ردها إلَّا أَنْ يرد الْباِقي ولَا يرِجع ِبالْأَرِش وهو الْأَصح عنه ولَو اشترى

   .يرضى الْباِئع سواٌء كَانت ِبكْرا نقَصها الْوطُْء ، أَو ثَيبا لَم ينقُصها ، وِإذَا امتنع الرد وجب النقْصانُ 

 لُهقَو : مِل واِئِع الْأَولَى الْبع هدرأَنْ ي اِء قَاٍض فَلَهِبقَض ٍب فَِإنْ قَِبلَهيِه ِبعلَيع در ِري ، ثُمتشالْم هاعا فَبدبع اعب ن   

 كُني كَأَنْ لَم عيِعلَ الْبِل فَجالْأَص ِمن خفَس هِلأَن.  

 لُهقَو :  

 فَِإنْ قَِبلَه هدرأَنْ ي لَه ساِء قَاٍض فَلَيِر قَضيِبغ    

 اهلَ ِفي ِملِْكِه ِبِرضخد هِلأَنا وملُ ثَاِلثُهالْأَوا ، وقِِّهما ِفي حخالثَّاِلِث إنْ كَانَ فَس قِفي ح ِديدج عيب هِلأَن.   

 لُهطَ الْ : قَورشا ودبى عرتاش نما وهدعي لَمو وبيالْع لَه مسي ِإنْ لَمٍب ، ويِبع هدرأَنْ ي لَه سٍب فَلَييكُلِّ ع اَءةَ ِمنرب   

ي ا لَممو اِئعِبِه الْب لَمعا يمِض ولَ الْقَباِدثُ قَبالْحو ودجوالْم بياَءِة الْعرِذِه الْبلُ ِفي هخديِه ولَيِري عتشالْم قَفا ومِبِه و لَمع
 دمحقَالَ مو فوسأَِبي ي دِعن ِقفي ا لَمما : ودبى عرتذَا إذَا اشلَى هفَع لُ الثَّاِبتاونتاَءةَ تراِدثُ ؛ ِلأَنَّ الْبلُ الْحخدلَا ي
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يلْزم الْمشتِري ، والْبراَءةُ : م يقِْبضه الْمشتِري حتى اعور ِعند الْباِئِع فَِإنَّ أَبا يوسف يقُولُ وشرطَ الْبراَءةَ ِمن كُلِّ عيٍب فَلَ
  .واِقعةٌ علَيِه 

ِجبي لَم قح اٌء ِمنرإب ه؛ ِلأَن هدرأَنْ ي لَهو هأُ ِمنربلَا ي دمحقَالَ مو ٍب ِبِه لَميكُلِّ ع ِريٌء ِمني بلَى أَنع اِئعِإنْ قَالَ الْبو ، 
 :يدخلْ الْحاِدثُ بعد الْبيِع قَبلَ الْقَبِض إجماعا ؛ ِلأَنه لَم يعم الْبراَءةَ ، وِإنما خصها ِبالْموجوِد دونَ غَيِرِه قَالَ ِفي الْيناِبيِع 

ِمن كُلِّ عيٍب ِبِه ، فَِفي الْأَوِل يبرأُ ِمن : ِمن كُلِّ عيٍب ولَم يقُلْ ِبِه ، أَو قَالَ : إما أَنْ يقُولَ : هِذِه الْمسأَلَةُ علَى وجهيِن 
  .كُلِّ عيٍب ِبِه ِعند الْعقِْد وما يحدثُ قَبلَ التسِليِم ِعندهما 

و دمحقَالَ م : لَوا واعمِض إجلَ الْقَبقِْد قَبالْع دعاِدِث بالْح أُ ِمنربِه الثَّاِني لَا يجِفي الْوقِْد ، والْع دعاِدِث بالْح أُ ِمنربلَا ي
كَانَ ِفي الْجوِف ِمن الطِّحاِل ، أَو فَساِد حيٍض وما ِسواه علَى أَني بِريٌء ِمن كُلِّ داٍء فَِعند أَِبي حِنيفَةَ الداُء ما : قَالَ 

  .يسمى مرضا 

 فوسو يقَالَ أَبقَالَ : و لَولُ الْكُلَّ واونتي :تو هانحبس اَللَّهو ورالْفُجو ، اقالِْإبِرقَةُ ، واِئلَةُ السكُلِّ غَاِئلٍَة فَالْغ ِمن لَمالَى أَعع.   

  

   باب الْبيِع الْفَاِسِد  

  .بيٍع جاِئٍز وبيٍع فَاِسٍد وبيٍع باِطٍل وبيٍع موقُوٍف علَى الِْإجازِة : اعلَم أَنَّ الْبيع علَى أَربعِة أَوجٍه 

قِْد إذَا كَانَ خِد الْعرجِبم الِْملْك وِقعي اِئزِصلْ ِبِه فَالْجتي ا لَمقِْد مِد الْعرجِبم الِْملْك وِقعلَا ي الْفَاِسداِر ، وِط الِْخيرش نا عاِلي
ِإجازِة ماِلِكِه ، وِإنما الْقَبض ِبِإذِْن الْباِئِع ، والْباِطلُ لَا يوِقعه ، وِإنْ قَبض ِبالِْإذِْن ، والْموقُوف لَا يوِقعه ، وِإنْ قَبض إلَّا ِب

 اِطِل ؛ ِلأَنَّ الْفَاِسدالْب ِمن مأَع ِم ِلأَنَّ الْفَاِسدالدِة وتيِع ِبالْميِلِه كَالْباِطِل ِبقَوأَ ِبالْبدتاب هأَن عاِطِل مونَ الْبِبالْفَاِسِد د ابالْب لُقِّب
اِطِل ، وِفي الْب ودجو؛ إذْ م كْسلَى لَا الْعِفي الْأَع دوجى ينوٍد ِفي الْفَاِسِد ؛ ِلأَنَّ الْأَدجوِبم سلَي هاِطِل فَِإنِبِخلَاِف الْب الْفَاِسد

  .الصورتيِن كُلُّ باِطٍل فَاِسد ولَيس كُلُّ فَاِسٍد باِطلًا ، والْفَاِسد أَدنى الْحرمتيِن فَكَانَ موجودا ِفي 

  : قَالَ رِحمه اللَّه تعالَى 

  فَاِسد عيا فَالْبمرحا ممِكلَاه ا ، أَومرحِن ميضالِْعو دإذَا كَانَ أَح   

  أَي باِطلٌ 

 كَذَِلكِر ومِبالْخ ِزيِر ، أَوِبالِْخن ِم ، أَوِبالد ِة ، أَوتيِع ِبالْميإذَا كَانَ كَالْب    

  أَحدهما 
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  رلُوٍك كَالْحمم رغَي   

هِذِه فُصولٌ جمعها ، وِفيها تفِْصيلٌ فَنقُولُ الْبيع ِبالْميتِة والدِم باِطلٌ وكَذَا ِبالْحر ِلانِعداِم ركِْن الْبيِع وهو مبادلَةُ الْماِل 
ِه الْأَشياَء لَا تعد مالًا ِعند أَحٍد ، والْبيع ِبالْخمِر ، والِْخنِزيِر فَاِسد ِلوجوِد حِقيقَِة الْبيِع وهو مبادلَةُ الْماِل ِبالْماِل فَِإنَّ هِذ

اِطلُ لَا يالْبِة ، واياِيِخ كَذَا ِفي الِْهدشِض الْمعب دالٌ ِعنم هاِل فَِإنكُونُ ِبالْمِري يتشِد الْمِفي ي لَكِإنْ هِف ، ورصالت ِملْك ِفيد
   أَمانةً ِعند بعِض الْمشاِيِخ يعِني أَنَّ الْباِطلَ لَا يِفيد الِْملْك ولَو وِجد الْقَبض ِبالِْإذِْن حتى لَو كَانَ عبدا

بعِض يكُونُ مضمونا فَالْأَولُ قَولُ أَِبي حِنيفَةَ والثَّاِني قَولُهما وكَذَا بيع الْميتِة والدِم ، والِْخنِزيِر باِطلٌ فَأَعتقَه لَا يعتق وِعند الْ
الص ِمن ِرمحالْم حا ذَبكَذَا مِع ويا ِللْبلحكُونُ مالًا فَلَا توأَم تسا لَيهِد ؛ ِلأَنَّ ؛ ِلأَنيالص ِم ِمنرلَالُ ِفي الْحالْح حا ذَبمِد وي

اِنِري فَالْبنالداِهِم ورِر الديِإنْ كَانَ ِبغاِطلٌ ، وب عياِنِري فَالْبنالداِهِم ورِزيِر إنْ كَانَ ِبالدالِْخنِر ، ومالْخ عيا بأَمةٌ ، وتيم هتذَِبيح عي
 لُهقَوِزيِر ، والِْخنِر ومالْخ نيع ِلكمِإنْ كَانَ لَا يا ، ومقَاِبلُها يم ِلكمى يتح فَاِسد : رلُوٍك كَالْحمم رإذَا كَانَ غَي كَذَِلكو

ع رقْدلَا يقِْد والْع تحلُ تخدلَا ي هاِطلٌ ؛ ِلأَنب هِني أَنعِليِمِه يسلَى ت.   

 لُهقَو :  ِب فَاِسدكَاتالْمِر ، وبدالْملَِد ، والْو أُم عيبو   

الْأَظْهاِن ، وتايِع فَِفيِه ِرويِبالْب بكَاتالْم ِضير لَوِة وايقَالَ ِفي الِْهد طْلَقِر الْمبدِبالْم ادرالْماِطلٌ ، وب اهنعِني إذَا معي ازوالْج ر
 اهِرض نمضت اهِبِرض إذَا ِبيع هأَن قالْفَرةً ، واِحدةً وايِرو وزجلَا ي قْدفَِإنَّ الْع هازأَج ثُم ، اهِر ِرضيِبغ ا إذَا ِبيعأَم اهِبِرض ِبيع

قِْد فَولَى الْعاِبقًا عِة سابالِْكت خقِْد فَسلَ الْعِة قَبابالِْكت خفَس اهِرض نمضتي قِْد لَمالْع دعب ازا إذَا أَجقِْد أَمِة الْعطُ ِصحرش ِجد
جلَِد لَا يالْو أُم لَدكَذَا واِقيِه وب عيب ِصحلَا ي هضعب ِتقكَذَا الَِّذي أُعو قْدالْع ِصحي فَلَم ربدم هِة ؛ ِلأَنربدالْم لَدكَذَا وو هعيب وز

وكَذَا ولَد الْمكَاتبِة ؛ ِلأَنه داِخلٌ ِفي ِكتابِة أُمِه فَِإنْ ماتت أُم الْولَِد ، أَو الْمدبرةُ ِفي يِد الْمشتِري فَلَا ضمانَ علَيِه ِعند أَِبي 
 وِعندهما علَيِه ِقيمتها وِقيمةُ الْمدبِر ثُلُثَا ِقيمِتِه ِقنا علَى الْأَصح وعلَيِه الْفَتوى وِقيمة أُم الْولَِد ثُلُثُ ِقيمِتها ِقنا ؛ ِلأَنَّ حِنيفَةَ

   .عتاِق الْبيع واِلاسِتسعاَء قَد انتفَيا عنها وبِقي ِملْك الِْإ

قَو اِء  : لُهوِر ِفي الْهالطَّي عيلَا بو هطَادصلَ أَنْ ياِء قَبِك ِفي الْممالس عيب وزجلَا يو   

م اعب ه؛ ِلأَن هعيب لَه وزجقَطُّ لَا ي ذْهأْخي ٍض إنْ كَانَ لَموكًا ِفي حمس اعإذَا ب هأَن لَماع لَهسأَر ثُم ، ذَهِإنْ أَخو ، ِلكما لَا ي
جاز الْبيع إنْ كَانَ يقِْدر علَى أَخِذِه ِمن غَيِر صيٍد وِللْمشتِري ِخيار الرؤيِة ، وِإنْ كَانَ لَا يمِكن أَخذُه إلَّا ِبِحيلٍَة واصِطياٍد لَا 

قُِدر علَى التسِليِم وهذَا قَولُ الِْعراِقيني أَما ِعند أَهِل بلِْخي فَلَا يجوز ، وِإنْ قُِدر علَى التسِليِم ، وأَما بيع يجوز الْبيع إلَّا إذَا 
غير مقْدوِر التسِليِم ولَو باع طَاِئرا يذْهب ويِجيُء الطَّيِر ِفي الْهواِء فَِلأَنه غَير مملُوٍك قَبلَ الْأَخِذ ، وِإنْ أُرِسلَ ِمن يِدِه فَ

فَالظَّاِهر أَنه لَا يجوز وِفي قَاِضي خانْ إنْ كَانَ راِجيا أَنه يعود إلَى بيِتِه ويقِْدر علَى أَخِذِه ِمن غَيِر تكَلٍُّف جاز ، وِإلَّا فَلَا ، 
ا بأَمِذِه إلَّا ولَى أَخع قِْدرِإنْ كَانَ لَا يو ، ازِزِلِه جنِفي م هدكَانَ ِعن ِذِه ، أَولَى أَخع قِْدرِري يتشالْآِبِق إنْ كَانَ الْم عي

باِئع لَا يقِْدر علَى تسِليِمِه عِقيب الْعقِْد فَهو كَالطَّيِر ِبخصومٍة ِعند الْحاِكِم لَا يجوز بيعه ، وِفي الْكَرِخي بيعه فَاِسد ؛ ِلأَنَّ الْ
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ِفي الْهواِء ، وِفي الْخجنِدي إنما لَا يجوز بيعه علَى حاِل إباِقِه ِلعدِم الْقُدرِة علَى تسِليِمِه فَِإنْ ظَهر ، أَو سلَّمه جاز وأَيهما 
ام اجتحلِْخي يلُ بقَالَ أَهِديٍد وٍع جيإلَى ب اجتحلَا يو لَى ذَِلكع ِبرِض أُجالْقَب نِري عتشالْم ِليِم ، أَوسالت نع اِئعا الْبإم عنت

   .إلَى بيٍع جِديٍد 

 لُهاِج  : قَوتلَا النِل ومالْح عيب وزجلَا يو   

نتاج ما سيحِملُه الْجِنني ، ثُم بيع الْحمِل لَا يجوز دونَ أُمِه ولَا الْأُم دونه ؛ ِلأَنَّ الْحملَ لَا يدرى أَموجود هو ، أَو معدوم ال
 وزجلَا ي هلَّمساِق ولَ اِلافِْترقَب هتلَدوو هاعب فَلَو.   

  

   ولَا بيع اللَّبِن ِفي الضرِع : ولُه قَ 

  .؛ ِلأَنه غَرر فَعساه انِتفَاخا وربما يزداد فَيختِلطُ الْمِبيع ِمنه ِبغيِرِه 

 لُهقَو :  

   ولَا الصوِف علَى ظَهِر الْغنِم  

عتم رغَي هنالْقَطِْع ع ِضعوِر ؛ ِلأَنَّ ملَى الظَّهوِف عالصِع ورِن ِفي الضاللَّب عيأَنَّ ب تِضِع الْقَطِْع فَِإذَا ثَبوِفي م عازنالت قَعٍن فَيي
 لَا يجوز بيع اللُّؤلُِؤ ِفي الصدِف لَا يجوز فَلَو سلَّم ذَِلك الْباِئع بعد الْعقِْد لَا يجوز ِفيِهما جِميعا ولَا ينقَِلب صِحيحا وكَذَا

ولَو اشترى دجاجةً فَوجد ِفي بطِْنها لُؤلُؤةً فَِهي ِللْباِئِع ولَو اشترى شاةً مذْبوحةً لَم تسلَخ وباع ِكرشها جاز ويكُونُ 
   .ي ِبالِْخياِر إذَا رآه كَذَا ِفي الْعيوِن إخراجه علَى الْباِئِع ويكُونُ الْمشتِر

 لُهقٍْف  : قَوس ِجذٍْع ِمنٍب وثَو اٍع ِمنِذرو   

عِري يتشالْم خفْسلَ أَنْ يقَب الِْجذْع قَلَع أَو ، اعالذِّر اِئعالْب قَطَع ٍر فَلَورإلَّا ِبض ِليمسالت ِكنملَا ي هاِل ِلأَنوا ِلزِحيحص ود
الْمفِْسِد ِبِخلَاِف ما إذَا باع النوى ِفي التمِر ، والِْبزر ِفي الِْبطِّيِخ حيثُ لَا ينقَِلب صِحيحا ، وِإنْ شقَّهما وأَخرج الْمِبيع ؛ 

جوم نيع ا الِْجذْعالًا أَمِتما احوِدِهمجلُو ِلأَنَّ ِفي وخلَا ي ها ؛ ِلأَنضِليِم أَيسا ِبالتِحيحص قَِلبنلَا ي هوِف فَِإنةٌ ِبِخلَاِف الصود
ِكنملَا ي زِبالْجاِن وويا ِبالْحرر؛ ِلأَنَّ ِفيِه ض وزجِف لَا يتفَِبالن زِبالْج ِف ، أَوتِبالن هِليمسكُونَ تا أَنْ يإم ِقيب قَدو هِتيفَاؤاس 

   .ِمنه شيٌء فَيحتاج إلَى نتِفِه ، وِفيِه ضرر ِبالْحيواِن 

 لُهاِئِص  : قَوِة الْغبرضو   

ه؛ ِلأَن رِفيِه غَرولٌ ، وهجم هةً ؛ ِلأَنركَِة مبِب الشرِد ِبضيالص ِمن جرخا يم وهو هتورصلَا ؟ و ٌء أَميش لُ لَهصحِري أَيدلَا ي 
أَنْ يباِيعه علَى أَنْ يضِرب لَه ضربةً ِفي الْماِء ِبالشبكَِة فَما خرج ِفيها ِمن الصيِد فَهو لَه ِبكَذَا فَهذَا لَا يجوز ِلما ذَكَرنا ، 

الْب اديص اِئصالْغو رالْب اديص الْقَاِنصِر ، وح.   
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  لُها : قَورمِصِه ترِل ِبخخُءوِس النلَى رِر عالثَّم عيب وهِة ونابزالْم عيب وزجلَا يو   

 ها ؛ ِلأَنذَا ِبهه يمسو فْعالد وهِن وبالز ةُ ِمنافَعدةُ الْمنابزالْم لُهقَوفَاِع والداِع وزي إلَى الندؤِر " يالثَّم عيب وهِبثَلَاِث " و
 لُهقَوو ، قفَو قٍَط ِمنا " نرمِصِه ترِبخ "مِإنا ورسبا وطَبى رمسلْ يا برمى تمسِل لَا يخُءوِس النلَى را عِن ؛ ِلأَنَّ ميقْطَتا ِبن

يسمى تمرا إذَا كَانَ مجذُوذًا بعد الْجفَاِف ، وِإنما لَا يجوز هذَا الْبيع ِلنهِيِه علَيِه الصلَاةُ والسلَام عن الْمزابنِة ، والْمحاقَلَِة 
ي سنبِلها ِبِحنطٍَة ِمثِْل كَيِلها خرصا وِلأَنه باع مِكيلًا ِبمِكيٍل ِمن ِجنِسِه فَالْمزابنةُ ما ذَكَرناه ، والْمحاقَلَةُ بيع الِْحنطَِة ِف

لزِبيِب علَى هذَا ِبطَِريِق الْخرِص فَلَا يجوز ِلشبهِة الربا والشبهةُ ِفي باِب الربا ملْحقَةٌ ِبالْحِقيقَِة ِفي التحِرِمي وكَذَِلك الِْعنب ِبا
.   

 لُهذَِة  : قَوابنالْمِة وسلَامالْمِر ، وجِبِإلْقَاِء الْح عيالْب وزجلَا يو   

حصاِة فَكَانَ الرجلَاِن يتساوماِن هِذِه بيوع كَانت ِفي الْجاِهِليِة وقَد نهى الشاِرع عنها أَما الْبيع ِبِإلْقَاِء الْحجِر ويسمى بيع الْ
ِفي السلْعِة فَِإذَا وضع الطَّاِلب علَيها حجرا ، أَو حصاةً تم الْبيع ، وِإنْ لَم يرض صاِحبها ، وأَما بيع الْملَامسِة فَكَانا 

سِة فَِإذَا لَملْعلَى الساِن عداورتا يذَةُ فَكَانابنا الْمأَمو ، ضري لَم ا ، أَواِلكُهم ِضيا را لَهاعِتياب ِري كَانَ ذَِلكتشا الْمه
هملْزِه فَيةَ إلَيلْعذَ السبن عيالْب ِريتشالْم لِْزما أَنْ ياِلكُهم بِة فَِإنْ أَحلْعلَى الساِن عداورتي ضري لَم أَو ، ِضير عيالْب .   

 لُهِن  : قَويبثَو ٍب ِمنثَو عيب وزجلَا يو   

بثَلَاثَِة أَع ِمن ِن ، أَويدبع ٍد ِمنبع عيكَذَا بولٌ وهجم ِبيعاٍب ؛ ِلأَنَّ الْمثَلَاثَِة أَثْو ٍب ِمنثَو عيب وزجكَذَا لَا يكَذَا ِفي وٍد و
 ذَِلك هبا أَشماِل وعالنالِْخفَاِف وِم ، ونالْغقَِر ، والْبِة كَالِْإِبِل وفَاِوتتاِء الْميالْأَش.   

 لُهةً : قَوأَم أَو ، هكَاِتبي أَو ، هربدي ِري ، أَوتشالْم ِتقَهعلَى أَنْ يا عدبع اعب نمو عيِري فَالْبتشا الْمهِلدوتسلَى أَنْ يع 
 فَاِسد   

ِفي وجٍه الْبيع : ِلأَنَّ هذَا بيع وشرطٌ وقَد نهى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن بيٍع وشرٍط ، ثُم هذَا علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه 
 جاِئزاِن ، وِفي وجٍه ِكلَاهما فَاِسداِن ، وِفي وجٍه الْبيع جاِئز والشرطُ باِطلٌ ؛ فَالْأَولُ أَنْ يكُونَ الشرطُ والشرطُ ِكلَاهما

ِبأَلٍْف ع هدبع ِبيعِن أَنْ يِبيِع فَِصفَةُ الثَّمالْم ِن ، أَواِن ِصفَِة الثَّميإلَى ب ِجعرا يا ِممأَملَةٌ ، وجؤم اِل ، أَوِت الْميب قْدا نهلَى أَن
ِصفَةُ الْمِبيِع فَهو أَنْ يِبيع جاِريةً علَى أَنها طَباخةٌ ، أَو خبازةٌ ، أَو ِبكْر ، أَو ثَيب ، أَو عبدا علَى أَنه كَاِتب ؛ ِلأَنَّ هِذِه 

يها الْعقْد ، وأَما الْوجه الَِّذي ِكلَاهما فَاِسداِن فَهو أَنْ يكُونَ الشرطُ ِمما لَا يقْتِضيِه الْعقْد وِفيِه منفَعةٌ ِلأَحِد شروطٌ يقْتِض
 ِفيِه تعاملٌ نحو أَنْ يشتِري ثَوبا ِبشرِط الِْخياطَِة ، أَو الْمتعاِقديِن ، أَو ِللْمعقُوِد علَيِه وهو ِمن أَهِل الْخصومِة ولَيس ِللناِس

ِحنطَةً ِبشرِط الْحمِل إلَى منِزِلِه ، أَو ثَمرةً ِبشرِط الْجذَاِذ علَى الْباِئِع ، أَو رطْبةً ِبشرِط الْجذَاِذ فَالْبيع فَاِسد ؛ ِلأَنَّ هذَا شرطٌ 
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  .ا يقْتِضيِه الْعقْد ، وِفيِه منفَعةٌ ِللْمشتِري لَ

وكَذَا إذَا كَانَ الشرطُ ِفيِه منفَعةٌ ِللْباِئِع ِمثْلُ أَنْ يشتِري دارا ِبشرِط أَنْ يسكُنها الْباِئع شهرا أَو أَرضا ِبشرِط أَنْ يزرعها 
ةً ، أَونس اِئعكَذَا إذَا الْبو اِهمرِري دتشالْم هقِْرضِط أَنْ يرِبش ا ، أَورهش هسلْبِط أَنْ يرا ِبشبثَو ا ، أَوهكَبرِط أَنْ يرةً ِبشابد 

ع عبدا ِبشرِط الِْعتِق ، أَو التدِبِري ، أَو جاِريةً كَانَ ِفي الشرِط منفَعةٌ ِللْمعقُوِد علَيِه وهو ِمن أَهِل الْخصومِة نحو أَنْ يِبي
   ِبشرِط

  .اِلاسِتيلَاِد 

 ِخيقَالَ الْكَرِنيفَ: وأَِبي ح دى ِعنمسِه الْملَيع بجو قَهتأَعو هضفَِإذَا قَب فَاِسد عيِق فَالْبِط الِْعترا ِبشدبى عرتةَ إذَا اش
اسِتحسانا وِعندهما علَيِه الِْقيمةُ ؛ ِلأَنه بيع فَاِسد كَالْبيِع ِبشرِط التدِبِري وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه ينعِقد علَى الْفَساِد ثُم ينقَِلب إلَى 

الْبيع والشرطُ باِطلٌ فَهو أَنْ يِبيع طَعاما علَى أَنْ لَا يأْكُلَه الْمشتِري ، أَو الدابةَ الْجواِز ِبالِْعتِق ، وأَما الْوجه الَِّذي يجوز ِفيِه 
ثْلُ أَنْ يِبيع ثَوبا علَى أَنْ علَى أَنْ لَا يِبيعها فَالْبيع جاِئز والشرطُ باِطلٌ ؛ ِلأَنَّ هذَا شرطٌ لَا منفَعةَ ِفيِه ولَو شرطَ الْمضرةَ ِم

 فَاِسد عيالْب فوسأَِبي ي دا فَِعنهِدمهلَى أَنْ يا عارد ا ، أَوطَأَهلَى أَنْ لَا يةً عاِريج أَو ، ِرقَهخي.  

 أَنْ يطَأَها فَالْبيع جاِئز إجماعا ؛ ِلأَنَّ هذَا شرطٌ يقْتِضيِه الْعقْد وقَالَ محمد الْبيع جاِئز والشرطُ باِطلٌ ولَو باع جاِريةً ِبشرِط
 ِدينجا: قَالَ الْخٍد جمحم دِعنا وِفيِهم فَاِسد عيا فَالْبطَأَهلَا ي ا ، أَوطَأَهلَى أَنْ يا عاهرتإذَا اش هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نعا وِفيِهم ِئز

   .إذَا باعها ِبشرِط الْوطِْء يجوز ؛ ِلأَنه شرطٌ يقْتِضيِه الْعقْد وِبشرِط أَنْ لَا يطَأَها فَاِسد : وأَبو يوسف فَرق بينهما فَقَالَ 

 لُهقَو : الْب هِدمختسلَى أَنْ يا عدبع اعب لَو كَذَِلكو هقِْرضلَى أَنْ يع ا ، أَورها شهكُنسلَى أَنْ يا عارد ا ، أَورهش اِئع
   الْمشتِري دراِهم ، أَو علَى أَنْ يهِدي لَه هِديةً 

ِد الْمةٌ ِلأَحفَعنِفيِه مو ، قْدِضيِه الْعقْتطٌ لَا يرش ه؛ ِلأَن فَاِسد عيفَالْب ٌء ِمنيا شمقَاِبلُهى يكْنالسةُ ومكَانَ الِْخد لَو هِلأَنِن وياِقدعت
 قَدٍع ويةً ِفي باركُونُ إعٌء ييا شمقَاِبلُهكَانَ لَا ي لَوٍع ويةً ِفي باركُونُ إجِن تلَّ{ الثَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسى رهن م

 ا لَمِع ميب نعو نمضي ا لَمِح مِرب نعلٍَف وسٍع ويب نعٍع ويِن ِفي بطَيرش نٍط عرشٍع ويب نى عهنفْقٍَة وِن ِفي صيفْقَتص نع
أَنْ يِبيع ِبشرٍط ِفيِه منفَعةٌ ِلأَحِد الْمتعاِقديِن وأَما نهيه عن ، أَما بيع وشرطٌ فَهو } يقْبض وعن بيِع ما لَيس ِعند الِْإنساِن 

و شرطَيِن ِفي بيٍع فَهو أَنْ يِبيع عبدا ِبأَلٍْف إلَى سنٍة ، أَو ِبأَلٍْف وخمِسِمائٍَة إلَى سنتيِن ولَم يثْبت الْعقْد علَى أَحِدِهما ، أَ
علَى إنْ أَعطَيتِني الثَّمن حالا فَِبأَلٍْف ، وِإنْ أَخرته إلَى شهٍر فَِبأَلْفَيِن ، أَو أَِبيعك ِبقَِفيِز ِحنطٍَة ، أَو ِبقَِفيزي شِعٍري : يقُولَ 

ي الْباِئع أَي الثَّمنيِن يلْزم الْمشتِري ، وأَما صفْقَتاِن ِفي صفْقٍَة أَنْ فَهذَا لَا يجوز ؛ ِلأَنَّ الثَّمن مجهولٌ ِعند الْعقِْد ولَا يدِر
طَةً ِبشرِط أَِبيعك هذَا الْعبد ِبأَلٍْف علَى أَنْ تِبيعِني هذَا الْفَرس ِبأَلٍْف وِقيلَ هو أَنْ يِبيع ثَوبا ِبشرِط الِْخياطَِة ، أَو ِحن: يقُولَ 

الْحمِل إلَى منِزِلِه فَقَد جعلَ الْمشتِري الثَّمن بدلًا ِللْعيِن والْعمِل فَما حاذَى الْعين يكُونُ بيعا وما حاذَى الْعملَ يكُونُ إجارةً 
يب نع هيها نأَمفْقٍَة ، وِن ِفي صيفْقَتص عمج فَقَد نمضي ا لَمم حا ِربأَمِة ، والِْهب ِض ، أَوِط الْقَبرِبش ِبيعأَنْ ي ولٍَف فَهسٍع و

   فَهو أَنْ يشتِري عبدا
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ِه ، فَقَبض الْعبد مع هِذِه الزواِئِد لَا فَيوهب لَه ِهبةٌ قَبلَ الْقَبِض ، أَو اكْتسب كَسبا قَبلَ الْقَبِض ِمن ِجنِس الثَّمِن أَو ِمن ِخلَاِف
يِطيب لَه الزواِئد ؛ ِلأَنه ِربح ما لَم يضمن ، وأَما نهيه عن بيِع ما لَم يقِْبض يعِني ِفي الْمنقُولَاِت ، وأَما نهيه عن بيِع ما 

   . يِبيع ما لَيس ِفي ِملِْكِه ، ثُم ملَكَه ِبوجٍه ِمن الْوجوِه فَِإنه لَا يجوز إلَّا ِفي السلَِم فَِإنه رخص ِفيِه لَيس ِعنده فَهو أَنْ

 لُهقَو : يِر فَالْبهأِْس الشإلَى ر ٍر ، أَوها إلَى شهلِّمسلَى أَنْ لَا يا عنيع اعب نمو فَاِسد ع   

   .؛ ِلأَنه لَا فَاِئدةَ ِللْباِئِع ِفي تأِْجيِل الْمِبيِع ، وِفيِه شرطُ نفِْي التسِليِم الْمستحق ِبالْعقِْد 

 لُهقَو :  فَاِسد عيا فَالْبلَهمةً إلَّا حاِريج اعب نمو   

طُوِن عا ِفي الْباُء ِلمِتثْناِلاس اِتبرلَى ثَلَاثَِة م : اُء فَاِسدِتثْناِلاسو اِئزج قْدٍه الْعجِفي وو ، اُء فَاِسدِتثْناِلاسو فَاِسد قْدٍه الْعجِفي و
الِْكتةُ ، وارالِْإجو عيالْب واِن فَها فَاِسدما الَِّذي ِكلَاهاِن أَماِئزا جمٍه ِكلَاهجِفي وا وِطلُهبي قُودِذِه الْع؛ ِلأَنَّ ه نهالرةُ واب

الشروطُ الْفَاِسدةُ واسِتثْناُء ما ِفي الْبطِْن ِبمنِزلَِة شرٍط فَاِسٍد ، وأَما الَِّذي يجوز الْعقْد ِفيِه ويبطُلُ اِلاسِتثْناُء فَالِْهبةُ والصدقَةُ 
و ، كَاحالناُء وِتثْنطُلُ اِلاسبيو قْدالْع ِصحةُ فَيوطُ الْفَاِسدرا الشِطلُهبلَا ي قُودِذِه الْعِد ؛ ِلأَنَّ همِم الْعد نع لْحالصو لْعالْخ

يةَ واستثْنى ما ِفي بطِْنها صح الِْعتق ولَم يِصح اِلاسِتثْناُء ويدخلُ ِفي الْعقِْد الْأُم ، والْولَد جِميعا وكَذَا الْمعِتق إذَا أَعتق الْجاِر
 يعِني أَنها تعتق ِهي وحملُها ، وأَما الْوجه الَِّذي ِكلَاهما جاِئزاِن فَالْوِصيةُ إذَا أَوصى ِلرجٍل ِبجاِريٍة واستثْنى ما ِفي بطِْنها

   .فَِإنه يِصح اِلاسِتثْناُء وتكُونُ الْجاِريةُ ِللْموصى لَه وما ِفي بطِْنها ِللْورثَِة 

 لُها ،  : قَوهذُوحلَى أَنْ يلًا ععن اًء ، أَوقَب ا ، أَوقَِميص ِخيطَهيو اِئعالْب هقْطَعلَى أَنْ يا عبى ثَورتاش نما وِركَهشي أَو
 فَاِسد عيفَالْب   

  .معنى يحذُوها يقْطَعها ِمن الِْجلِْد ويعملُها ؛ ِلأَنَّ هذَا شرطٌ لَا يقْتِضيِه الْعقْد وِفيِه منفَعةٌ ِلأَحِدِهما 

 لُهقَو. :   

  

    النصارى وِفطِْر الْيهوِد إذَا لَم يعِرف الْمتباِيعاِن ذَِلك فَاِسد والْبيع إلَى النيروِز ، والِْمهرجاِن وصوِم 

 تِحلُّ النيروز أَولُ يوٍم ِمن الصيِف وهو أَولُ يوٍم تِحلُّ الشمس ِفيِه الْحملَ ، والِْمهرجانُ أَولُ يوٍم ِمن الشتاِء وهو أَولُ يوٍم
 مهِفطْرلُوٍم وعم رى غَيارصالن مووِد ِقيلَ ؛ ِلأَنَّ صهِبالْي الِْفطْرى ، وارصِبالن موالص صخ انَ فَِإنْ ِقيلَ ِلمالِْميز سمِفيِه الش

   .معلُوم ، والْيهود ِبعكِْسِه 
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  لُهإلَ: قَو عيالْب وزجلَا يو اجوِم الْحقُدالِْقطَاِف واِس ويالداِد وصى الْح   

؛ ِلأَنَّ هِذِه آجالٌ تتقَدم وتتأَخر فَتِصري مجهولَةً ولَو كَفَلَ إلَى هِذِه الْأَوقَاِت جاز ؛ ِلأَنَّ الْجهالَةَ الْيِسريةَ محتملَةٌ ِفي الْكَفَالَِة 
جهالَةُ يِسريةٌ يمِكن اسِتدراكُها ِبِإزالَِة جهالَِتها ، ثُم الْجهالَةُ الْيِسريةُ ِهي ما كَانَ اِلاخِتلَاف ِفيها ِفي التقَدِم والتأَخِر وهِذِه الْ

نَّ الْكَفَالَةَ تحتِملُ الْجهالَةَ ِفي أَصِل الديِن ِبأَنْ يكْفُلَ ِبما أَما إذَا اختلَفَت ِفي وجوِدها كَهبوِب الرياِح كَانت فَاِحشةً وِلأَ
ذَاب علَى فُلَاٍن أَي وجب علَيِه فَِفي الْوصِف أَولَى ِبِخلَاِف الْبيِع فَِإنه لَا يحتِملُ الْجهالَةَ ِفي أَصِل الثَّمِن فَكَذَا ِفي وصِفِه ، 

نْ باع مطْلَقًا ، ثُم أَجلَ الثَّمن إلَى هِذِه الْأَوقَاِت جاز ؛ ِلأَنَّ هذَا تأِْجيلُ الديِن وهِذِه الْجهالَةُ ِفيِه محتملَةٌ ِبمنِزلَِة الْكَفَالَِة وِإ
طُلُ ِبالشبي هقِْد ؛ ِلأَنِل الْعِفي أَص اطُهِتراش لَا كَذَِلكِة ووِط الْفَاِسدر.  

 لُهقَو :  

  ازج اجوِم الْحقُدالِْقطَاِف واِس ، ويالداِد وصِفي الْح اسذَ النأْخلَ أَنْ يِل قَبقَاِط الْأَجا ِبِإسياضرفَِإنْ ت   

.  

 فَرقَالَ زاِئ: وج قَِلبنا فَلَا يفَاِسد قَعو ه؛ ِلأَن وزجالَةُ ِفي لَا يهِذِه الْجهِرِه وقَرلَ تقَب تفَعتار قَدِة وعازنِللْم ادا أَنَّ الْفَسلَنا وز
 قَاطُهإس ِكنمقِْد فَيلِْب الْعاِئٍد لَا ِفي صٍط زرش.   

 - وِفي الْعقِْد ِعوضاِن كُلُّ واِحٍد ِمنهما هو مالٌ - ِن الْباِئِع وِإذَا قَبض الْمشتِري الْمِبيع ِفي الْبيِع الْفَاِسِد ِبِإذْ : ولُه قَ

 هتِقيم هتلَِزمو ِبيعالْم لَكم   

أَرِضك ، أَو ِبما تشرب إذَا قَالَ أَِبيعك ِبما ترعى إِبِلي ِفي : يعِني إذَا كَانَ الِْعوض ِمما لَه ِقيمةٌ قَالَ ابن ِسماعةَ عن محمٍد 
ِمن ماِء ِبئِْرك أَنه يمِلك الْمِبيع ِبالْقَبِض ؛ ِلأَنه سمى ِفي مقَابلَِتِه مالًا أَلَا ترى أَنه لَو قَطَع الْحِشيش ، أَو استقَى الْماَء ِفي إناٍء 

وضيِن قَالَ أَبو يوسف وكَذَا إذَا باعه وسكَت عن الثَّمِن ؛ ِلأَنَّ الْبيع يقْتِضي الِْعوض فَِإذَا جاز بيعه فَاشتملَ الْعقْد علَى ِع
 والْبيع ِبغيِر ِعوٍض لَيس أَِبيعك ِبغيِر ثَمٍن ؛ ِلأَنه نفْي الِْعوِض ،: سكَت عنه ثَبتت الِْقيمةُ وِهي مالٌ ولَيس كَذَِلك إذَا قَالَ 

 لُهقَوٍع ويِبب : اِيخشقَالَ ماِق وِل الِْعرلُ أَهقَو وهو فرصالت ِلكمي لَِكن نيالْع ِلكمِري لَا يتشالْم مهضعقَالَ ب ِبيعالْم لَكم
ا ذَكَره مشاِيخ بلِْخي ؛ ِلأَنَّ محمدا نص علَى أَنه يمِلك الرقَبةَ ، يدلُّ علَيِه أَنَّ الْمشتِري يمِلك الْعين ، والْمختار م: بلِْخي 

باِئِعِه ، وِإذَا كَانَ الْمشترى دارا فَِبيعت دار إذَا أَعتقَه ثَبت الْولَاُء ِمنه دونَ الْباِئِع ولَو باعه الْمشتِري فَالثَّمن لَه وعلَيِه الِْقيمةُ ِل
إلَى جنِبها ثَبتت الشفْعةُ ِللْمشتِري ولَو كَانَ عبدا فَأَعتقَه الْباِئع لَم يعتق ، وِإنْ فُِسخ الْبيع بعد ذَِلك ورد علَيِه الْعبد وهذَا 

لُّ عدي نيالْع لَكم قَد ِريتشلَى أَنَّ الْم.  

ووجه قَوِل الِْعراِقيني أَنَّ الْمشتِري لَو كَانَ طَعاما ما لَا يِحلُّ أَكْلُه ولَو كَانت جاِريةً لَا يِحلُّ وطْؤها ولَو استبرأَها ِبحيضٍة 
   ب ِفيها شفْعةُ الشِفيِع قَالَ الْخجنِدي ولَا حجةَ ِلأَهِل الِْعراِق ِفيما ذَكَروه ؛ ِلأَنَّ الِْحلَّ ،ولَو كَانت دارا لَا تِج
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ك لَا يِحلُّ لَه أَلَا ترى أَنَّ من والْحرمةَ لَيسا ِمن الِْملِْك ِفي شيٍء أَلَا ترى أَنَّ ِربح ما لَم يضمن مملُوك ِلمن استفَاده ومع ذَِل
 ا لَممِإنا ، وِبه اعتِتماِلاس ِحلُّ لَهلَا ي ذَِلك عما وِلكُهمي هةٌ فَِإنراهصا ممهنيب ِة ، أَواعضالر ِمن هتأُخ ِهيةً واِريلَك جم

 حق الْباِئِع لَم ينقَِطع عنها والشفْعةُ إنما تِجب ِبانِقطَاِع حق الْباِئِع لَا ِبثُبوِت ِملِْك الْمشتِري أَلَا تِجب الشفْعةُ ِللشِفيِع ؛ ِلأَنَّ
واِئِد قَوِلِه ملَك الْمِبيع أَنه لَو سرقَه الْباِئع ترى أَنَّ من أَقَر ِببيِع داِرِه تِجب الشفْعةُ ِفيها ، وِإنْ كَانَ الْمشتِري جاِحدا وِمن فَ

ِمن الْمشتِري بعد الْقَبِض قُِطع وقَولُه ولَِزمته ِقيمته يعِني يوم الْقَبِض وهذَا إذَا كَانَ ِمن ذَواِت الِْقيِم أَما إذَا كَانَ ِمن ذَواِت 
يلْزمه ِمثْلُه ؛ ِلأَنه مضمونٌ ِبنفِْسِه ِبالْقَبِض فَشابه الْغصب ، والْقَولُ ِبالِْقيمِة والِْمثِْل قَولُ الْمشتِري مع يِميِنِه ؛ ِلأَنه الْأَمثَاِل 

 تثِْبت الزيادةَ وقَولُه ِبِإذِْن الْباِئِع هذَا إذَا كَانَ قَبلَ قَبِض الْباِئِع الثَّمن أَما هو الَِّذي يلْزمه الضمانُ ، والْبينةُ بينةُ الْباِئِع ؛ ِلأَنها
  .إذَا قَبض الثَّمن فَلَا حاجةَ إلَى الِْإذِْن 

 لُهقَو :  

  هخِن فَسياِقدعتالْم اِحٍد ِمنِلكُلِّ وو   

ددزي ذَا إذَا لَمِخ هالْفَس قح قَطَعان هاِدثٍَة ِمنح رِصلَةً غَيتةُ ماديالز تكَانو اددا إذَا ازأَم ِبيعاطَِة - الْمالِْخيِغ ، وبِمثْلُ الص 
نت متِصلَةً متولِّدةً ِمنه لَا ينقَِطع حق الْفَسِخ وكَذَا  ، أَو جاِريةً عِلقَت ِمنه ، أَو قُطْنا فَغزلَه وِإنْ كَا-ولَت السِويِق ِبالسمِن 

إذَا كَانت منفَِصلَةً متولِّدةً ِمنه كَالْولَِد ، والْعقِْر والْأَرِش ولَو هلَكَت هِذِه الزواِئد ِفي يِد الْمشتِري لَا ضمانَ علَيِه ، وِإنْ 
هتةٌاسقَاِئم اِئدوالزو ِبيعالْم لَكفَِإنْ ه ِمنا ضلَكَه   

 هاِدثٍَة ِمنح رفَِصلَةً غَينةُ ماديالز تِإنْ كَانِض ، والْقَب موِبيِع يةَ الْمِري ِقيمتشالْم ذَ ِمنأْخيو اِئدوالز ِردتساِئِع أَنْ يفَِللْب
 والِْهبِة فَِللْباِئِع أَنْ يستِرد الْمِبيع مع الزيادِة ولَا يِطيب لَه ويتصدق ِبها ، وِإنْ هلَكَت ِفي يِد الْمشتِري لَا ضمانَ كَالْكَسِب ،

مهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنضا أَيهنمضي ا لَملَكَههتِإنْ اسِه ، ولَيِدِه عةٌ ِفي يقَاِئم اِئدوالزو ِبيعالْم لَكهتِإنْ اسا ، وهنمضا ي
يٍة تقَرر علَيِه ضمانُ الْمِبيِع ، والزواِئد لَه ِلتقَرِر ضماِن الْأَصِل ، وأَما إذَا انتقَص الْمِبيع ِفي يِد الْمشتِري إنْ كَانَ ِبآفٍَة سماِو

فَِللْباِئِع أَنْ يأْخذَ الْمِبيع ِمن أَرِش النقْصاِن ؛ ِلأَنَّ الْمِبيع صار مضمونا علَيِه ِبالْقَبِض ِبجِميِع أَجزاِئِه وكَذَا إذَا كَانَ النقْصانُ 
 الْباِئِع صار مستِردا وبطَلَ عن الْمشتِري الضمانُ إذَا هلَك ِفي يِدِه ولَم ِبِفعِل الْمشتِري ، أَو ِبِفعِل الْمِبيِع ، وِإنْ كَانَ ِبِفعِل

  .يوجد ِمنه حبس عن الْباِئِع 

 لُهقَو :  

  هعيفَذَ بِري نتشالْم هاعِإنْ بو   

فَم لَكَهم قَد ه؛ ِلأَن قَضنلَا ي هِني أَنعلُ يالْأَو ِقضنِع الثَّاِني ويِد ِبالْببالْع قلُِّق حعاِد ِلتدِتراِلاس ققَطَ حسِفيِه و فرصالت لَك
ِإجارةُ غَير أَنَّ ِللْباِئِع أَنْ ِبحق الشرِع وحق الْعبِد مقَدم علَى حق الشرِع ِلحاجِتِه إلَيِه ، وِإنْ أَجره الْمشتِري صحت الْ

يبِطلَها ويستِرد الْمِبيع ِلأَنَّ الِْإجارةَ تفْسخ ِبالْأَعذَاِر وفَساد الْبيِع صار عذْرا ِفي فَسِخ الِْإجارِة ولَو كَانَ الْمِبيع جاِريةً 
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ا يمنع الْفَسخ والنكَاح علَى حاِلِه لَا يفْسخ ؛ ِلأَنَّ النكَاح عقْد علَى الْمناِفِع فَلَا يمنع الْفَسخ فَزوجها الْمشتِري فَِإنَّ ذَِلك لَ
قَدع ِريتشاِلِه ؛ ِلأَنَّ الْمِبح ِقيذَاِر فَبِبالْأَع خفْسا لَا يِمم كَاحِة إلَّا أَنَّ النارلَىكَالِْإجع وهو ه   

ِملِْكِه ولَو أَوصى ِبالْعبِد ومات سقَطَ الْفَسخ ؛ ِلأَنَّ الْمِبيع انتقَلَ ِمن ِملِْكِه إلَى ِملِْك الْموصى لَه وهو ِملْك مبتدأٌ فَصار كَما 
طْ الْفَسخ ؛ ِلأَنَّ الْواِرثَ يقُوم مقَام الْمورِث وِلهذَا يثْبت لَه الْفَسخ ِبالْعيِب لَو باعه ولَو وِرثَ الْمِبيع ِمن الْمشتِري لَم يسقُ

 نع جرخ هِخ ؛ ِلأَنالْفَس ققَطَ حس بالثَّو أَو ، دبِري الْعتشالْم بهو لَواِد وِل الْفَسِه ِلأَجلَيع خفْسكَذَا يِبِه و لَّقعتِملِْكِه و
 ِردتساِئِع أَنْ ياِء قَاٍض كَانَ ِللْبٍب ِبقَضيِبع ِبيعِه الْملَيع در ِة ، أَوِفي الِْهب عجفَِإنْ ر هاعب ا لَوكَم خالْفَس ذَّرعِر فَتيالْغ قح

ِة انِفي الِْهب عجإذَا ر ه؛ ِلأَن ِبيعِلِه الْمأَص ِمن عيالْب خفَسِب انيِل الْعِه الْقَاِضي ِلأَجلَيى عكَذَا إذَا قَضِلِه ، وأَص ِمن قْدالْع خفَس
بِبالر قدصا تِفيه ِبحرا وهاعبا وهضقَب ا ، أَواًء فَاِسدةً ِشراِريى جرتاش لَوو كُني كَأَنْ لَم ارصئًا ويا شِنهى ِبثَمرتِح فَِإنْ اش

 ِبحر قَدٌء ويِه شلَيع لَه كُني لَم هقَا أَنادصت ثُم ، اهإي اهقَضالًا ولٌ مجِه رلَيى ععكَذَا إذَا ادو حبالر لَه ِفيِه طَاب ِبحفَر رآخ
   .ه الربح كَذَا ِفي الِْهدايِة الْمدِعي ِفي الدراِهِم يِطيب لَ

 لُها  : قَوِميعا جِفيِهم عيطَلَ الْبٍة بتيمٍة واٍة ذَِكيش نيب ٍد ، أَوبعو رح نيب عمج نمو   

دٍة ، أَو لَم يسم ؛ ِلأَنَّ الصفْقَةَ تضمنت صِحيحا وفَاِسدا ، وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ سواٌء سمى ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما ثَمنا علَى ِح
  .والْفَساد ِفي نفِْس الْعقِْد فَوجب أَنْ يبطُلَ ِفي الْجِميِع كَما لَو اشتراهما ِبثَمٍن واِحٍد 

ٍد ِمنهما ثَمنا جاز ِفي الْعبِد والذَِّكيِة وبطَلَ ِفي الْحر ، والْميتِة ، وِإنْ لَم يسم وقَالَ أَبو يوسف ومحمد إذَا سمى ِلكُلِّ واِح
   .ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما ثَمنا فَكَما قَالَ أَبو حِنيفَةَ 

 لُهِد : قَوبع نيب ٍر ، أَوبدمٍد وبع نيب عمِإنْ جِن والثَّم ِتِه ِمنِد ِبِحصبِفي الْع حِرِه صِد غَيبعِه و   

  .وبطَلَ ِفي الْآخِر وهذَا قَولُ أَصحاِبنا الثَّلَاثَِة 

لْحر ولَنا أَنَّ الْمدبر يدخلُ تحت الْعقِْد وقَالَ زفَر يفْسد ِفيما إذَا جمع بين عبٍد ومدبٍر ِلأَنَّ بيع الْمدبِر لَا يجوز فَصار كَا
وتلْحقُه الِْإجازةُ لَو حكَم حاِكم ِبجواِزِه ، والْمكَاتب وأُم الْولَِد ِمثْلُ الْمدبِر إذَا ضم إلَى الْعبِد الِْقن ، وِإذَا باع عبديِن 

  .قَبلَ التسِليِم ، أَو اُستِحق ، أَو وِجد مدبرا ، أَو مكَاتبا صح الْبيع ِفي الْباِقي ِبِحصِتِه ِمن الثَّمِن فَمات أَحدهما 

 لُهقَو. :   

  

  }لَى سِم عوالس نعِش وجالن نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسى رهنِم أَِخيِه وو {   

 ِزيدلَى أَنْ يع اِغبِملُ الرحي هلَِكنِفيِه و ةَ لَهغْبلَا رِبيِع وِن الْمِفي ثَم ِزيدأَنْ ي وها وضكُوِن أَيى ِبالسوريِن ويتحِبفَت شجالن
ا إذَا طَلَبلَى مولٌ عمحم يهذَا النهِن وأَنْ ِفي الثَّم أْسِتِه فَلَا بِقيم ِبأَقَلَّ ِمن ها إذَا طَلَبأَم أَكْثَر ِتِه ، أَوِري ِبِمثِْل ِقيمتشالْم ه

 فَهو أَنْ يتساوم الرجلَاِن ِفي يِزيد ِفي ثَمِنِه إلَى أَنْ يبلُغَ ِقيمةَ الْمِبيِع ، وِإنْ لَم يكُن لَه رغْبةٌ ِفيِه ، وأَما السوم علَى سوِم أَِخيِه
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السلْعِة ويطْمِئن قَلْب كُلِّ واِحٍد ِمنهما علَى ما سمى ِمن الثَّمِن ولَم يبق إلَّا الْعقْد فَعارضه شخص آخر فَاشتراه أَما إذَا 
  .ما سمى ِمن الثَّمِن ولَم يجنح إلَيِه ولَم يرض ِبِه فَلَا بأْس ِبذَِلك ؛ ِلأَنَّ هذَا بيع من يِزيد كَانَ قَلْب الْباِئِع غَير مستِقر ِب

 لُهقَو :  

   وعن تلَقِّي الْجلَِب وبيِع الْحاِضِر ِللْباِدي  

 الِْمصِر ؛ إذْ سِمع ِبمِجيِء قَاِفلٍَة معهم طَعام وأَهلُ الِْمصِر ِفي قَحٍط وغَلَاٍء فَيخرج وصورةُ تلَقِّي الْجلَِب أَنَّ الرجلَ ِمن أَهِل
مكَهرت لَوِن والثَّم ِمن ِريدا يلَى مع هِبيعيو رلُ ِبِه الِْمصخديو اِمِهمطَع ِميعج مهِري ِمنتشيو ملَقَّاهتلَى يوا عاعلُوا بخى دتح 

 مهضعقَالَ بو هكْرلَا ي هفَِإن ونَ ِبذَِلكررضتِر لَا يلُ الِْمصا إذَا كَانَ أَهأَمو ، ِر ِبذَِلكلُ الِْمصأَه عسوقًا تفَرتِر مِل الِْمصأَه :

 الِْمصِر فَيشتِري ِمنهم ِبأَرخص ِمن ِسعِر الِْمصِر وهم لَا يعلَمونَ ِبِسعِر أَهِل الِْمصِر صورته أَنْ يتلَقَّاهم رجلٌ ِمن أَهِل
 بيع الْحاِضِر ِللْباِدي فَهو أَنه فَالشراُء جاِئز ِفي الْحكِْم ولَِكنه مكْروه ؛ ِلأَنه غَرهم سواٌء تضرر ِبِه أَهلُ الِْمصِر ، أَو لَا ، وأَما

اِضرالْح هاِم لَِقيِبالطَّع اِلبلَ الْجصإذَا و   

 قَالَ لَهو :هاِدي والْب اِضِر ِمنِع الْحيى بنعِقيلَ مو هنك ثَملَيع فَّروتِعِه فَييلَك ِفي ب ثُّقوك لَا تامطَع إلَي لِّمس لَ ِمنجأَنَّ الر و
أَهِل الِْمصِر إذَا كَانَ لَه طَعام ، أَو علَف ، أَو أَهلُ الِْمصِر ِفي قَحٍط وهو لَا يِبيعه ِمن أَهِل الِْمصِر ولَِكنه يِبيعه ِمن أَهِل 

  .نَ أَهلُ الِْمصِر ِفي سعٍة ولَا يتضررونَ ِبذَِلك فَلَا بأْس ِبِه الْباِديِة ِبثَمٍن غَاٍل فَهذَا مكْروه ، وأَما إذَا كَا

 لُهقَو :  

   وعن الْبيِع ِعند أَذَاِن الْجمعِة  

  .يعِني الْأَذَانَ الْأَولَ بعد الزواِل 

 لُهقَو :  

  هكْري كُلُّ ذَِلكو   

قَو ِمن ذْكُورالْم ا أَينِش إلَى هجالن نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسى رهنِلِه و.  

 لُهقَو :  

  عيِبِه الْب دفْسلَا يو   

   .حتى إنه يِجب الثَّمن دونَ الِْقيمِة ويثْبت ِبِه الِْملْك قَبلَ الْقَبِض 
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 لُهقَو : لَكم نما ومهدكَانَ أَح لَو كَذَِلكا ومهنيب قفَري ِر لَمالْآخ ٍم ِمنرحِحٍم ما ذُو رمهدِن أَحيِغريِن صلُوكَيمم 
   كَِبريا ، والْآخر صِغريا 

مِإنةُ واِريالْج ِحيضتو لَاملُغَ الْغبا إلَى أَنْ يمهنيب قفَري لَفْظَ لَم ا ذَكَر " لَكاِء ، " مرالشِة والِْهب الِْملِْك ِمن وهجلَ واونتِلي
ئْناِس ، والِْإرِث ، والْوِصيِة وغَيِر ذَِلك ؛ ِلأَنَّ الصِغري يستأِْنس ِبالصِغِري ، والْكَِبري يتعاهده فَكَانَ ِفي بيِع أَحِدِهما قَطْع اِلاسِت

 مرحلَ ِفيِه مخدى لَا يتكَاِح حِة ِللنمرحِة الْمابلُولٌ ِبالْقَرعم عنالْم اِر ، ثُمغلَى الصِة عمحرالْم كرِفيِه تِد ، واهعالت ِمن عنالْمو
ِه الزوجاِن حتى جاز التفِْريق بينهما وكُلُّ ما يكْره ِمن التفِْريِق ِفي الْبيِع فَكَذَا غَير قَِريٍب ولَا قَِريب غَير محرٍم ولَا يدخلُ ِفي

ا ذُو رمهاِحٍد ِمنكُلُّ واِن وكَِبريو ِغريِفي ِملِْكِه ص عمتاج لَواِئِم ونالْغاِث ، وِة ِفي الِْمريمِفي الِْقس هكْري ٍم ِمنرحِحٍم م
الصِغِري إنْ كَانت قَرابةُ أَحِدِهما أَقْرب إلَى الصِغِري ِمن الْآخِر نحو أَنْ يكُونَ أَحدهما أَبا ، والْآخر جدا ، أَو أَحدهما أُما ، 

خر أَخا ِلأٍَب ، أَو ِلأُم فَلَا بأْس أَنْ يِبيع الْأَبعد ِمنهما ، أَو يِبيع الصِغري مع والْآخر جدةً ، أَو أَحدهما أَخا ِلأٍَب وأُم ، والْآ
  .الْأَقْرِب 

هما أَخويِن ِلأٍَب ، أَو ِكلَاهما وأَما إذَا كَانت قَرابتهما إلَى الصِغِري سواٌء نحو أَنْ يكُونَ ِكلَاهما أَخويِن ِلأٍَب وأُم ، أَو ِكلَا
أَخويِن ِلأُم ، أَو عميِن ، أَو خالَيِن فَالِْقياس أَنْ لَا يِبيع أَحدهما ؛ ِلأَنَّ حق كُلِّ واِحٍد ِمنهما سواٌء ، وِفي اِلاسِتحساِن لَا 

ِن ويالْكَِبري دأَح ِبيعأَنْ ي أْسب أَب كُونَ لَهأَنْ ي وحاًء نوِه سا إلَيمهتابقَرِن وياِنبالْج ِغِري ِمنِن إلَى الصيةُ الْكَِبريابقَر تكَان لَو
   وأُم ، أَو أَخ ِلأُم ، أَو خالٌ

ِذي يدِلي ِبالْأَِب كَالْأَِب ، وِإذَا كَانَ ِللصِغِري أَب وأُم واجتمعوا ِفي ِملٍْك وعم فَاَلَِّذي يدِلي ِبقَرابِة الْأُم قَام مقَام الْأُم واَلَّ
رق بينه وبين أَحٍد واِحٍد فَلَيس لَه أَنْ يفَرق بين أَحٍد ِمنهم فَكَذَا هنا وكَذَا إذَا كَانَ لَه عمةٌ وخالَةٌ ، أَو أُم أٍَب وأُم أُم لَم يفَ

  .ِمنهما 

 لُهقَو :  

  عيالْب ازجو ذَِلك لَه ا كُِرهمهنيب قفَِإنْ فَر   

 أْثَميو  

   فَِإنْ كَانا كَِبرييِن فَلَا بأْس ِبالتفِْريِق بينهما  

.  

 فوسو يقَالَ أَبو :اِطلٌ ِفي الْوب عيِبِه ِمثْلُ أَنْ الْب أْسا فَلَا بى ِفيِهمنعإذَا كَانَ ِلم فِْريقالت ِن ، ثُميوِفي الْأَخ اِئزجِن وياِلد
 التفِْريق وكَذَا لَو يجِني أَحدهما ِجنايةً ِفي بِني آدم فَلَا بأْس أَنْ يدفَع الْجاِني ِمنهما ويمِسك الْآخر ، وِإنْ حصلَ ِفيِه

 ا فَلَهبيا عِدِهمِبأَح دجا فَوماهرتكَذَا إذَا اشفِْريِق وي إلَى التدؤِإنْ كَانَ يِفيِه ، و احبي هاٍن فَِإنسالًا ِلِإنا ممهِمن اِحدو لَكهتاس
أَِبي ي دِعنةً واصخ ِعيبالْم درأَنْ ي كَاِتبأَنْ ي أْسلَا بةً واصخ ِعيبالْم درلَا يا وِميعا جمِسكُهمي ا ، أَوِميعا جمهدري فوس
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الْم أَو ، بكَاتِفيِه ؛ ِلأَنَّ الْم فِْريقلَا ت هاٍل ؛ ِلأَنِر ملَى غَيع اٍل ، أَولَى مع ِتقَهعي ا ، أَومهدأَح وردفِْسِه فَيِبن قأَح ِصريي قتع
 هاِحبص ارا دثُ ميح.   

  

   باب الِْإقَالَِة  

 اللَّه هِحمقِْد قَالَ رفِْع الْعر نةٌ عارِع ِعبرِفي الشو ، فْعالر ِة ِهيالِْإقَالَةُ ِفي اللُّغ :  

   ثِْل الثَّمِن الْأَوِل الِْإقَالَةُ جاِئزةٌ ِفي الْبيِع ِبِم 

 نا عِدِهمِبأَح ربعِن يِبلَفْظَي ِصحتا ولُهقْبلَا ي اقتالْعو ، الطَّلَاقو كَاحِلأَنَّ الن عيالْب صخو هفْعِلكَاِن رما فَيمقُّهح قْد؛ ِلأَنَّ الْع
قْبتسالْم نِر عالْآخاِضي ، وا الْمملُهذَا قَوهكَاِح وةُ كَالنماوسا الْممهرضحلَا ي هكَاِح ؛ ِلأَنِل ِمثْلَ الن.  

 دمحقَالَ مو :شِللْم اِئعقَالَ الْب ى لَوتإلَّا ِبلَفِْظ الِْإقَالَِة ح ِصحلَا تِع ويِن كَالْبياِضيِن مإلَّا ِبلَفْظَي ِصحت لَا تيرتا اشِني مِري ِبعت
  .ِمني ِبكَذَا فَقَالَ ِبعت فَهو بيع ِبالِْإجماِع فَيراعى ِفيِه شراِئطُ الْبيِع ولَا يِصح قَبولُ الِْإقَالَِة إلَّا ِفي الْمجِلِس كَما ِفي الْبيِع 

 لُهقَو :  

   لَّ فَالشرطُ باِطلٌ فَِإنْ شرطَ أَكْثَر ِمنه ، أَو أَقَ 

هذَا إذَا لَم يدخلْه عيب أَما إذَا تعيب جازت الِْإقَالَةُ ِبأَقَلَّ ِمن الثَّمِن ويكُونُ ذَِلك ِبمقَابلَِة الْعيِب ولَا يجوز ِبأَكْثَر ِمن الثَّمِن 
ِن فَِهيالثَّم ِمن فَِإنْ أَقَالَ ِبأَكْثَر رِن لَا غَيِبالثَّم .   

  

  لُهِنيفَةَ : قَوِل أَِبي حا ِفي قَوِرِهمغَي قِفي ح ِديدج عيِن بياِقدعتالْم قِفي ح خفَس ِهيو   

   .ِفي هذَا تفِْصيلٌ إنْ كَانت قَبلَ الْقَبِض فَِهي فَسخ إجماعا ، وِإنْ كَانت بعد الْقَبِض

 عيب ِهي فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن خفَس فَِهي.  

 مهنيب لَا ِخلَافو عيب فَِهي رٍس آخِبِجن أَو ، ِبأَكْثَر تِإنْ كَانو ، خفَس ِبأَقَلَّ فَِهي ِل ، أَوِن الْأَوِبالثَّم تإنْ كَان دمحقَالَ مو
هأَن هدعب ِض ، أَولَ الْقَبقَب تاٌء كَانوِر سيالْغ قِفي ح عيا ب.  

 اِحدو قْدع ِهيا وِرِهمغَي قا ِفي حعيا بقِِّهما ِفي حخكُونُ فَست فقَالُ كَيلَا يِر ويالْغ قحا وقِِّهمِفي ح خفَس ِهي فَرقَالَ زو
ا يمتِنع ِمثْلُ ذَِلك ِفي أُصوِل الشرِع أَلَا ترى أَنَّ الِْهبةَ ِبشرِط الِْعوِض ِفي حكِْم الْبيِع ِفي حق الْغيِر وِلهذَا تثْبت ِفيها فَنقُولُ لَ

ِفيها كَما يعتبر ِفي الِْهبِة فَكَذَا الِْإقَالَةُ ويقَالُ إنما جِعلَت الشفْعةُ وِهي ِفي معنى الِْهبِة ِفي حق الْمتعاِقديِن ِباعِتباِر الْقَبِض 
ما فَسخا ِفي حق الْمتعاِقديِن عملًا ِبلَفِْظ الِْإقَالَِة ؛ ِلأَنَّ لَفْظَها ينِبئُ عن الْفَسِخ والرفِْع ، وِإنما جِعلَت بيعا ِفي حق غَيِرِه

 قا اللَّفْظَ ِفي حنربتِع فَاعيالْب دذَا حهاِضي وراِل ِبالتاِل ِبالْملَةُ الْمادبى منعا ِفي الْمها ؛ ِلأَنى الِْإقَالَِة لَا ِبلَفِْظهنعلًا ِبممع
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ما عِرِهمغَي قى ِفي حنعا الْمنربتاعِن وياِقدعتلُ الْممالْعا ، وِرِهمغَي قاللَّفْظُ ِفي ح ربتعِبأَنْ ي كَسعي ا لَممِإنِن ، ويهبلًا ِبالش
 حق الْمتعاِقديِن ِلِقياِم ِبالْمعنى ِفي حقِِّهما ؛ ِلأَنَّ اللَّفْظَ قَاِئم ِبالْمتعاِقِدين ، واللَّفْظُ لَفْظُ الْفَسِخ ، فَاعتبرنا جاِنب اللَّفِْظ ِفي

" اللَّفِْظ ِبِهما ، وِإذَا اعتبرنا لَفْظَ الْفَسِخ ِبِهما تعين الْعملُ ِبالْمعنى ِفي حق غَيِرِهما لَا محالَةَ ِللْعمِل ِبالشبهيِن وفَاِئدةُ قَوِلِه 

   فَسخ ِفي

إحداها أَنه يِجب علَى الْباِئِع رد الثَّمِن الْأَوِل ، وما سميا ِعند الِْإقَالَِة ِبِخلَاِفِه : تظْهر ِفي خمِس مساِئلَ  " حق الْمتعاِقديِن
يب تكَان لَوةُ ووطُ الْفَاِسدرا الشِطلُهبةُ أَنَّ الِْإقَالَةَ لَا يالثَّاِنياِطلٌ ، وب ِمن ِبيعالْم ِردتسي لَملَا وقَايالثَّاِلثَةُ إذَا تو ، تدا لَفَسع

ا يجوز الْمشتِري حتى باعه ِمنه ثَاِنيا جاز الْبيع ولَو كَانت بيعا لَكَانَ لَا يجوز أَنْ يِبيعه ِمنه قَبلَ الْقَبِض ولَو باعه ِمن غَيِرِه لَ
؛ ِلأَنها ِفي حق غَيِرِهما بيع جِديد ولَو كَانَ الْمِبيع غَير منقُوٍل كَالْعقَاِر يجوز بيعه ِمن غَيِر الْمشتِري أَيضا ِعندهما ِخلَافًا 

مشتِري بعد الِْإقَالَِة قَبلَ الْقَبِض واِلاسِترداِد فَالِْهبةُ جاِئزةٌ وصار الْمِبيع ِلمحمٍد ، والراِبعةُ إذَا وهب الْباِئع الْمِبيع ِمن الْ
فَِسخني اِئعالْب اِئِع فَقَِبلَهالْب ِري ِمنتشالْم هبها فَوعيب تكَان طُلُ الِْإقَالَةُ فَلَوبلَا تِة وِري ِبالِْهبتشِللْم بهِني إذَا وعي عيالْب 

الْمشتِري الْمِبيع قَبلَ الْقَبِض ِللْباِئِع فَقَِبلَه الْباِئع انفَسخ الْبيع بينهما ، والْخاِمسةُ لَو كَانَ كَيِليا ، أَو وزِنيا وقَد باعه مكَايلَةً ، 
لَا وقَايةً فَتنازوم ٍن أَوزلَا وٍل وِر كَييِبغ هضقَب حا صا لَمعيكَانَ ب لَوو هضقَب حٍن صزلَا وٍل وِر كَيغَي ِمن ِبيعالْم اِئعالْب درتاس

ِبيع عقَارا فَسلَّم الشِفيع الشفْعةَ ِفي أَصِل الْعقِْد ثُم لَو كَانَ الْم" بيع ِفي حق غَيِرِهما " بلْ كَانَ يلْزمه إعادتهما وفَاِئدةُ قَوِلِه 
 كَذَا لَوا وِرِهمغَي قا ِفي حِديدا جعيا بِنهِلكَو ذَِلك ةَ ِفي الِْإقَالَِة فَلَهفْعالش ِفيعالش اِئِع فَطَلَبإلَى ِملِْك الْب ِبيعالْم ادعلَا وقَايت

 بهو كَذَا لَوِديٍد وٍع جيِط كَبرالش قلُ ِفي حعجِة الِْإقَالَِة فَيطٌ ِلِصحرِن شياِنبِكلَا الْج ِمن ضقَابفًا فَالترص ِبيعكَانَ الْم
   الرجلُ شيئًا

رآخ ِمن لَه وبهوالْم هاعى بتح هضوعي لَمو هضقَبكَأَنَّ و ارصاِئِع ولَى الْبِتِه عِفي ِهب ِجعراِهِب أَنْ يِللْو سلَا لَيقَايت ثُم ، 
   .الْباِئع اشتراها ِفي حق الْواِهِب 

 لُها  : قَوهِمن عنمِبيِع يالْم لَاكهةَ الِْإقَالَِة وِصح عنمِن لَا يالثَّم لَاكهو   

وهلَاك الْمِبيِع يمنع ِمنها ؛ ِلأَنه إذَا هلَك الْمِبيع بِقي : أَنَّ رفْع الْبيِع يستدِعي ِقيامه وهو قَاِئم ِبالْمِبيِع دونَ الثَّمِن وقَولُه ؛ ِل
ا يتعين ِبالْعقِْد وهلَك ما يتعين ِبالْعقِْد لَم يبق هناك عقْد فَلَا معنى ِلرفِْعِه ، وِإذَا الثَّمن والثَّمن لَا يتعين ِبالْعقِْد ، وِإذَا بِقي ما لَ

 مشتِريِه ، ثُم تقَايلَا فَالِْإقَالَةُ صِحيحةٌ تبايعا عينا ِبعيٍن ِمما يتعين كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبالْعقِْد وتقَابضا ، ثُم هلَك أَحدهما ِفي يِد
 قُودعالْملَا ، وقَايت كَذَا لَوو هِمن نيالْع ِردتسياِحِبِه وإلَى ص هلِّمسيا وإنْ كَانَ ِمثِْلي ِمثْلُه أَو ، هتاِلِك ِقيمِري الْهتشلَى معو

  . ، ثُم هلَك أَحدهما علَيِهما قَاِئماِن

 لُهقَو :  
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   وِإنْ هلَك بعض الْمِبيِع جازت الِْإقَالَةُ ِفي باِقيِه  

من كُلَّه وأَخذَ الْعبد ولَا ِلِقياِم الْبيِع ِفيِه ولَو كَانَ الْمِبيع عبدا فَقُِطعت يده ِعند الْمشتِري وأَخذَ أَرشها ، ثُم تقَايلَا رد الثَّ
 لَمالَى أَععت اَللَّهِري ، وتشِللْم ِطيبيِد وِش الْيأَر اِئِع ِمنَء ِللْبيش.   

  

   باب الْمرابحِة والتوِليِة  

سالْم عياٍن ، فَبمِع ضيبٍة وماوسِع ميِن بيبرلَى ضع عيٍب الْبراِن ثَلَاثَةُ أَضمالض عيباِت واعالِْبي ِمن مقَدا تم وِة هماو : عيب
لِّ توِليةٌ وتوِليةُ الْبعِض الْمرابحِة ، وبيع الْمواضعِة ، وبيع التوِليِة والتوِليةُ علَى ضربيِن توِليِة الْكُلِّ وتوِليِة الْبعِض ، فَتوِليةُ الْكُ

 اكِتراش.  

 اللَّه هِحمقَالَ ر :  

   الْمرابحةُ نقْلُ ما ملَكَه ِبالْعقِْد الْأَوِل ِبالثَّمِن الْأَوِل مع ِزيادِة ِربٍح  

ا فَقَواضِتروِد اعِذِه الْقُيه ٍد ِمنأَنَّ ِفي كُلِّ قَي لَماع لُه : اِنرينى الدرتإذَا اش هوِض ؛ ِلأَنرالْع قَالَ ِمنِغي أَنْ يبني لَكَها مقْلُ من
نقْلُ ما : ِمن حقِِّه أَي يقَالُ ِبالدناِنِري ، أَو الدراِهم ِبالدراِهِم لَا يجوز لَه بيع الدناِنِري والدراِهِم مرابحةً وقَولُه ِبالْعقِْد الْأَوِل 

ملَكَه ِمن السلَِع ِبما ملَكَه ؛ ِلأَنه لَا يشترطُ الْعقْد ِفيما ملَكَه أَلَا ترى أَنَّ من غَصب عبدا وأَبق ِمن يِد الْغاِصِب وقَضى 
: عبد فَِللْغاِصِب أَنْ يِبيع الْعبد مرابحةً علَى الِْقيمِة الَِّتي أَداها ولَم يكُن هناك عقْد وقَولُه الْقَاِضي علَيِه ِبالِْقيمِة ، ثُم عاد الْ

بالصاِر وةَ الْقَصرأُج مض لَو هِه ؛ ِلأَنلَيع ا قَامقَالَ ِبمقِِّه أَنْ يح ِل ِمنِن الْأَوِبالثَّم كَانَ أَكْثَر ِمعذَا إذَا جهو ازاِز جالطِّراِغ و
  .ِمن الثَّمِن الْأَوِل 

 لُهقَو :  

   والتوِليةُ نقْلُ ما ملَكَه ِبالْعقِْد الْأَوِل ِبالثَّمِن الْأَوِل ِمن غَيِر ِزيادِة ِربٍح  

لَّه عنه اشترى بِعرييِن فَقَالَ لَه النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ولِِّني أَحدهما فَقَالَ هو لَك ِبغيِر أَبا بكٍْر رِضي ال{ ِلما رِوي أَنَّ 
   .} ثَمٍن فَقَالَ أَما ِبغيِر ثَمٍن فَلَا 

 لُهى : قَوتةُ حِليولَا التةُ وحابرالْم ِصحلَا توِن وزوالْمِكيِل ، وِمثْلٌ كَالْم ا لَهِمم ضكُون الِْعوي    

  .ِلأَنه إذَا كَانَ لَه ِمثْلٌ قَدر الْمشتِري علَى تسِليِمِه 

 لُهقَو :  
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   تاِل وأُجرةَ حمِل الطَّعاِم ويجوز أَنْ يِضيف إلَى رأِْس الْماِل أُجرةَ الْقَصاِر والصباِغ والطِّراِز ، والْفَ 

الْفَتلُ هو ما يصنعونه ِفي أَطْراِف الثِّياِب ِبحِريٍر ، أَو كَتاٍن ويجوز أَنْ يِضيف أَيضا أُجرةَ الْخياِط ، والْغساِل والسمساِر 
ناِئِق الْغةَ سرأُجلَّاِل والد رغَي وهو مهتوِكسِقيِق وفَقَةَ الرن مضيِم وناِعي الْغةَ ررأُج ِضيفلَا يكَان ، وكَان إلَى مم ِم ِمن

ِسِه ِفي سفَِرِه ولَا ما وعلَف الْحيواِن ِبالْمعروِف فَِإنْ أَسرف ِفيِه يضم قَدر الْمعروِف دونَ الزيادِة ولَا يضم نفَقَته علَى نفْ
أَنفَق علَى الرِقيِق ِفي تعِليِم عمٍل ، أَو ِفي تعِليِم الْقُرآِن ولَا أُجرةَ الْبيطَاِر ، والْختاِن والراِبِض ، وجعلَ الْآِبِق ، والِْفداِء ِفي 

ِفيِه ولَو اشترى دجاجةً فَباضت ِعنده ثَلَاِثني بيضةً فَباع الْبيض ِبِدرهٍم ، ثُم أَراد أَنْ الِْجنايِة ، وأُجرةَ الْبيِت الَِّذي يحفَظُ 
ِلأَنه جعلَ ثَمن الْبيِض ِعوضا يِبيع الدجاجةَ مرابحةً إنْ كَانَ أَنفَق علَيها ِمثْلَ ثَمِن الْبيِض جاز لَه أَنْ يِضيف ما أَنفَق علَيها ؛ 

  .عما أَنفَق ، وِإنْ لَم ينِفق علَيها لَا يجوز بيعها مرابحةً 

 لُهقَو :  

   ويقُولُ قَام علَي ِبكَذَا ولَا يقُولُ اشتريته ِبكَذَا  

ى ِسلْعرتاش لَوا وكُونَ كَاِذباِد ِلئَلَّا يلَى الِْجيةً عحابرا مهِبيعأَنْ ي لَه ازا جهنوِف عيِذ الزِبأَخ اِئعالْب ِضياٍد فَرِجي اِهمرةً ِبد.   

 لُهقَو : ِنيفَةَ إنْ شأَِبي ح داِر ِعنِبالِْخي وِة فَهحابرٍة ِفي الْمانلَى ِخيِري عتشالْم ِإذَا اطَّلَعِإنْ وِن ، وِميِع الثَّمِبج ذَهاَء أَخ
 هداَء رش   

يعِني إذَا كَانَ ِبحاٍل يحتِملُ الْفَسخ ، واِلاطِّلَاع علَى الِْخيانِة إما ِبِإقْراِر الْباِئِع ، أَو ِبالْبينِة ، أَو ِبنكُوِلِه عن الْيِمِني ، وِإنما 
يِع الثَّمِن ؛ ِلأَنَّ الِْخيانةَ ِفي الْمرابحِة لَا تخِرج الْعقْد عن موضوِعِه ولَم يرض الْباِئع ِبخروِج الْمِبيِع ِمن يِدِه عن أَخذَه ِبجِم

  .ِملِْكِه إلَّا ِبجملٍَة سماها ِمن الثَّمِن فَلَا يخرج ِبأَقَلَّ ِمنها 

 لُهقَو:   

   وِإنْ اطَّلَع علَى ِخيانٍة ِفي التوِليِة أَسقَطَها ِمن الثَّمِن  

 وذَِلك ِلأَنَّ الِْخيانةَ ِفي التوِليِة تخِرج الْعقْد عن موضوِعِه ِلأَنهما دخلَا ِفي عقِْد التوِليِة فَلَو نفَينا الِْخيانةَ كَانَ عقْد مرابحٍة
ِضد ما قَصداه وِلأَنه لَو لَم يحطَّ الِْخيانةَ ِفي التوِليِة لَا تبقَى توِليةً ، وِفي الْمرابحِة إذَا لَم تحطَّ تبقَى مرابحةً ، وِإنْ كَانَ 

ه وِعِه فَلَوضوم نع ريغتفَلَا ي حبالر تفَاوتِن يالثَّم ِميعج هملْزي خالْفَس عنما يثَ ِفيِه مدح أَو ، هدرلَ أَنْ يقَب ِبيعالْم لَك.  

 لُهقَو :  

   وقَالَ أَبو يوسف يحطُّ ِفيِهما  

  .ِقياسا علَى التوِليِة 

 لُهقَو :  
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  دمحقَالَ ملَ: وا وطُّ ِفيِهمحلَا ي ارالِْخي ه   

؛ ِلأَنه لَم يرض ِبخروِج الْمِبيِع ِمن ِملِْكِه إلَّا ِبجملٍَة سماها فَلَا يخرج ِبأَقَلَّ ِمنها فَِإنْ شاَء أَخذَ وِإنْ شاَء ترك وصورةُ 
وبا ِبِتسعٍة وقَبضه ، ثُم قَالَ ِلآخر اشتريته ِبعشرٍة فَولَّيتك ِبما اشتريته ، أَو باعه الِْخيانِة ِفي الْمرابحِة والتوِليِة أَنه إذَا اشترى ثَ

 ِفي التوِليِة ِبالِْخيانِة وِهي لَيس ِللْمشتِري ِخيار ويلْزمه الْبيع ولَِكن يرِجع: مرابحةً عشرةً ِبأَحد عشر قَالَ أَبو يوسف ِفيِهما 
   ِدرهم ، وِفي الْمرابحِة

الْمشتِري ِبالِْخياِر إنْ شاَء رِضي ِبِه : ِبالِْخيانِة وِحصتها ِمن الربِح وِهي ِدرهم وعشر ِدرهٍم وقَالَ محمد ِفيِهما جِميعا 
 ، وِإنْ شاَء رده وهذَا إذَا كَانَ الْمعقُود علَيِه محلا ِللْفَسِخ ، وِإلَّا بطَلَ ِخياره ولَِزمه جِميع الثَّمن وأَبو حِنيفَةَ ِبجِميِع الثَّمِن

ثْلَ قَوِل أَِبي يوسف وبيانُ الْحطِّ ِفي الْمرابحِة إذَا باع ثَوبا فَرق بينهما فَقَالَ ِفي الْمرابحِة ِمثْلَ قَوِل محمٍد ، وِفي التوِليِة ِم
اِن ومهِدر ذَِلكو سمالْخ وهِل والْأَص ِة ِمنانالِْخي رطُّ قَدحي هٍة فَِإناِنيِبثَم اهرتاش هأَن رظَه ٍة ، ثُمسمِح خلَى ِربٍة عرشا ِبعم
قَابلَه ِمن الربِح وهو ِدرهم فَيأْخذُ الثَّوب ِباثْني عشر ِدرهما ولَو اشترى ِسلْعةً ِممن لَا تجوز شهادته لَه ِمن الْواِلديِن ، 

ند أَِبي حِنيفَةَ حتى يبين ِلأَنه يلْحقُه تهمةٌ ِفي ذَِلك ؛ ِلأَنه قَد يجعلُ مالَ والْمولُوِدين والزوجِة لَم يجز لَه أَنْ يِبيعه مرابحةً ِع
  .كُلِّ واِحٍد ِمنهما كَماِل صاِحِبِه وِلأَنه يحاِبيِهم فَصار كَالشراِء ِمن عبِدِه 

 سواٌء -ِلك ِمن غَيِر بياٍن وأَجمعوا أَنه لَو اشترى ِمن مكَاتِبِه ، أَو مدبِرِه ، أَو عبِدِه الْمأْذُوِن وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَه ذَ
ن ، وِإنْ اشترى ِمن مضاِرِبِه ، أَو اشترى  أَو مماِليكُه اشتروا ِمنه فَِإنه لَا يِبيعه مرابحةً حتى يبي-كَانَ علَيِه دين ، أَو لَا ، 

 اِهمرةُ درشاِرِب عضالْم عكُون مأَنْ ي وحِح نبالر اِرِب ِمنضةُ الْمِحصِن وينلَى أَقَلِّ الثَّمةً عحابرم هِبيعي هفَِإن هِمن هاِربضم
ى ِبهرتِف فَاشصِبأَقَلِّ ِبالن ٍف أَيِنصو رشع يةً ِباثْنحابرم هِبيعي هفَِإن رشةَ عسماِل ِبخالْم بر ِمن هاعبٍة ورشا ِبعبا ثَو

   ٍة لَيس لَه أَنْالثَّمنيِن وهو عشرةٌ ، وِحصته ِمن الربِح وذَِلك ِدرهماِن وِنصف ولَو اشترى ِبنِسيئَ

 نيبى يتةً ححابرم هِبيعي.   

 لُهقَو :  هقِْبضى يتح هعيب لَه زجي لُ لَموحيقَلُ ونا يئًا ِمميى شرتاش نمو   

ابرِة أَنَّ الْمِليوالتِة وحابرأَلَِة ِبالْمسِذِه الْمةُ هباسنم لَمو هعيب لَه زجي ِلِه لَمِبقَو دقَيو لَهقَب ِصحلَا تِض والْقَب دعب ِصحا تمةَ إنح
الصةُ والِْهب وزجٍد تمحم دِعن هفَاِق فَِإنلَى اِلاتأَلَةُ عسالْم قَعِفيِه ِلت فرصتأَنْ ي لَه زجي قُلْ لَما يِض ِفيملَ الْقَبقَب نهالرقَةُ ود

ينقَلُ ويحولُ فَكَانَ عدم جواِز الْبيِع علَى اِلاتفَاِق كَذَا ِفي النهايِة ، والِْإجارةُ ، والْمرابحةُ والتوِليةُ لَا تجوز ِباِلاتفَاِق وأَما 
و قالِْعتةُ ، وِصي؛ الْو وزجقَالَ لَا تِملُ أَنْ يتحِة يابِفي الِْكتفَاِق ، وِض ِباِلاتلَ الْقَبقَب وزجلَِدِه يو ا أُمهِبأَن هارِإقْرو ، ِبريدالت

ِمن عسا أَوه؛ ِلأَن وزجقَالَ تِملُ أَنْ يتحيِع ويلٍَة كَالْبادبم قْدا عهِلأَن لَوو ازِض جلَ الْقَبقَب هتاِريج جوِإنْ زا ، وازوِع جيالْب 
جعلَ الْمنقُولَ أُجرةً فَتصرف الْمؤجر ِفيها قَبلَ الْقَبِض لَا يجوز قَالَ الْخجنِدي إذَا اشترى منقُولًا لَا يجوز بيعه قَبلَ الْقَبِض 

 ِمن باِئِعِه ولَا ِمن غَيِرِه فَِإنْ باعه فَالْبيع الثَّاِني باِطلٌ ، والْبيع الْأَولُ علَى حاِلِه جاِئز ولَو باعه ِمن الْباِئِع فَقَِبلَه لَا يِصح الْبيع لَا
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ِع فَقَِبلَه بطَلَ الْبيع ويكُونُ ِبمنِزلَِة الِْإقَالَِة ، وِإنْ لَم يقْبلْ الِْهبةَ بطَلَت ، والْبيع صِحيح ولَا يبطُلُ الْبيع الْأَولُ ولَو وهبه ِمن الْباِئ
   .علَى حاِلِه 

 لُهقَو :  فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دِض ِعنلَ الْقَبقَاِر قَبالْع عيب وزجيو   

الْعقَار ِفي محلِّ قَبِضِه فَلَم يحتج إلَى تجِديِد قَبٍض كَما لَو اشترى شيئًا ِفي يِد نفِْسِه وكَانَ مقْبوضا ِفي يِدِه علَى وجٍه ِلأَنَّ 
  .يِة ونحِوها فَلَا بد ِمن تجِديِد الْقَبِض مضموٍن كَالْغصِب ونحِوِه أَما إذَا كَانَ مقْبوضا علَى وجِه الْأَمانِة كَالْعاِر

 لُهقَو :  

   وقَالَ محمد لَا يجوز بيع الْعقَاِر قَبلَ الْقَبِض  

   .يِح اعِتبارا ِبالْمنقُوِل وصار كَالِْإجارِة ، والِْإجارةُ لَا تجوز قَبلَ الْقَبِض إجماعا علَى الصِح

 لُهقَو :  زجي ةً لَمنازوم لَةً ، أَوكَايم هاعب ثُم ، هنزات أَو ، الَهةً فَاكْتنازوا مونزوم لَةً ، أَوكَايِكيلًا مى مرتاش نمو
ح أْكُلَهلَا يِفيِه و فرصتلَا يو هِبيعأَنْ ي هِري ِمنتشا ِللْمنَ ِفيِه ثَاِنيزالْو لَ ، أَوالْكَي ِعيدى يت   

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِري { ِلأَنَّ النتشالْم اعصاِئِع والْب اعاِن صاعِفيِه الص ِريجى يتاِم حِع الطَّعيب نى عهن { هِلأَنو
ى الشرِط وذَِلك ِللْباِئِع ، والتصرف ِفي ماِل الْغيِر حرام ِبِخلَاِف ما إذَا باعه مجازفَةً ؛ ِلأَنَّ الزيادةَ لَه ولَا يحتِملُ أَنْ يِزيد علَ

سلَي هِري ؛ ِلأَنتشِة الْمرضِإنْ كَانَ ِبحِع ، ويلَ الْباِئِع قَبِل الْبِبكَي ربتعي ِكيلُهلَا يطُ ، ورالش وهِري وتشالْماِئِع ، والْب اعص 
بعد الْبيِع ِبغيبِة الْمشتِري ؛ ِلأَنَّ الْكَيلَ ِمن باِب التسِليِم ولَا تسِليم إلَّا ِبحضرِتِه ، وِإنْ كَالَه الْباِئع بعد الْبيِع ِبحضرِة 

ي فَقَد ِقيلَ لَا يكْتفَى ِبِه ِلظَاِهِر الْحِديِث ؛ ِلأَنه اُعتِبر صاعيِن والصِحيح أَنه يكْتفَى ِبِه ؛ ِلأَنَّ الْمِبيع صار معلُوما الْمشتِر
راز عن مساِئلَ أُخر ، قَيد ِبالشراِء ؛ ِلأَنه إذَا ملَك مِكيلًا ، ِبكَيٍل واِحٍد قَالَ ِفي النهايِة ِفي هِذِه الْمسأَلَِة قُيود يقَع ِبها اِلاحِت

الْمِكيلُ أَو موزونا ِبالِْهبِة ، أَو ِبالِْمرياِث ، أَو ِبالْوِصيِة جاز لَه أَنْ يتصرف ِفيِه قَبلَ الْقَبِض وقَبلَ الْكَيِل ، والْوزِن وقَد يكُونُ 
، أَو الْموزونُ مِبيعا ؛ ِلأَنه إذَا كَانَ ثَمنا يجوز التصرف ِفيِه وقَيد ِبكَوِنِه مكَايلَةً حتى لَو باعه مجازفَةً جاز التصرف ِفيِه 

 لُهقَوِل ولَ الْكَيكَ: قَب أَي هنزات أَو ، الَهِط فَاكْترِري ِبشتشالْم اعب ثُم ، لَةً أَيكَايم هاعب فِْسِه ، ثُمنَ ِلنزو فِْسِه ، أَوالَ ِلن
 لُهقَوِل وِط الْكَيرِبش اهرتا اشا مضِل أَيالْكَي :أَي هِري ِمنتشِللْم زجي لَم   

مشتِري الْأَوِل أَنْ يِبيعه حتى يِعيد الْكَيلَ ِلنفِْسِه كَما كَانَ ذَِلك الْحكْم ِفي حق الْمشتِري لَم يجز ِللْمشتِري الثَّاِني ِمن الْ
تشِة الْمرضِإنْ كَانَ ِبحِري الثَّاِني ، وتشِللْم كِْف ذَِلكي لَم اهرتاش فِْسِه ِحنيِلن ِل فَِإنْ كَالَهالْأَو ِمن دلَا ب هِري الثَّاِني ؛ ِلأَن

   .كَيلَيِن 
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 لُهقَو :  اِئزِض جلَ الْقَبِن قَبِفي الثَّم فرصالتو   

 قَبلَ قَبِضِه وقَد قَالَ وكَذَا يجوز التصرف ِفي الْمهِر وبدِل الْخلِْع وبدِل الِْعتِق علَى ماٍل وبدِل الصلِْح عن دِم الْعمِد
 اِويِحيٍح : الطَّحِبص سلَي وهِضِه ولَ قَبِفيِه قَب فرصالت وزجلَا ي ضإنَّ الْقَر.   

 لُهِر : قَوتشِللْم ِزيداِئِع أَنْ يِللْب وزجيِن وِفي الثَّم اِئعالْب ِزيدِري أَنْ يتشِللْم وزجيِبيِع وي ِفي الْم   

.  

 فَرقَالَ زا : وِفي ِملِْكِهم قْدا أَنَّ الْعلَن طَلَتا بهقِْبضي ِإنْ لَمو ، تحا صهضأَةً إنْ قَبدتبةً مكُونُ ِهبيقِْد وِبالْع ذَِلك قلْحلَا ي
اديالز اقإلْح ازِخ ِفيِه فَجاِز الْفَسوِليِل جا ِبدهلَدلُ وخدِض فَيلَ الْقَبقَب ِلدٍة فَتاِريلَى جع قَعي قَد عيِلأَنَّ الْبقِْد واِل الْعِة ِبِه كَح

 فَِإنْ ِزيد ِفي الْمِبيِع ما لَا ِفي الْمِبيِع ، وِإذَا جاز إلْحاق الزيادِة ِبغيِر تراٍض ِمن طَِريِق الْحكِْم فَلَأَنْ يجوز مع التراِضي أَولَى
يجوز بيعه ولَا يجوز الشراُء ِبِه فَقَِبلَ الْآخر انفَسخ الْعقْد ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَا الزيادةُ باِطلَةٌ ، والْعقْد ِبحاِلِه ، وِإنْ زاد ِفي 

، أَو بعد ِعتِقِه ، أَو تدِبِريِه ، أَو اسِتيلَاِد الْأَمِة جاز ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا تجوز الزيادةُ وعلَى الثَّمِن بعد هلَاِك الْمِبيِع 
وزجا لَا يمهدِعنو وزجي هدا ِعنِتهوم دعأَِتِه برِر امهِفي م ادذَا الِْخلَاِف إذَا زه.   

 هنع اضِتياِلاع ِصحالٍَة يلَى حع قبي لَم ِبيعِة ؛ ِلأَنَّ الْمايوِبيِع ِفي ظَاِهِر الرلَاِك الْمه دعةُ باديالز ِصحِة لَا تايِفي الِْهدِني - وعي 
  . بعد هلَاِك الْمِبيِع فَِفي الْبقَّاِلي يجوز ِبِخلَاِف الزيادِة ِفي الثَّمِن  أَما الزيادةُ ِفي الْمِبيِع-ِبذَِلك الزيادةَ ِفي الثَّمِن 

 لُهقَو :  

   ويجوز أَنْ يحطَّ ِمن الثَّمِن  

  .ولَو حطَّ بعد هلَاِك الْمعقُوِد علَيِه جاز إجماعا 

 لُهقَو :  

   اق ِبجِميِع ذَِلك ويتعلَّق اِلاسِتحقَ 

 ِمن قُودعلُ كَأَنَّ الْمعجِه فَيلَيقُوِد ععالْم ا ِمنقَاِبلُها يا ِلمضِه ِعولَيِزيِد عالْم عم ِصريِه فَيلَيِزيِد عِبالْم قلْحةَ تاديِني أَنَّ الزعي
   إذَا اشترى عشرةَ أَثْواٍب ِبِمائَِة ِدرهٍم فَزاد: مساِئلَ ِمنها اِلابِتداِء ورد علَيِهما وبيانه ِفي 

الْباِئع بعد الْعقِْد ثَوبا آخر ، ثُم اطَّلَع الْمشتِري علَى عيٍب ِفي إحدى الثِّياِب إنْ كَانَ قَبلَ الْقَبِض فَالْمشتِري ِبالِْخياِر إنْ 
اَء فَسش تِإنْ كَانِن ، والثَّم ِتِه ِمنِعيِب ِبِحصالْم در ِض فَلَهالْقَب دعِإنْ كَانَ با ، وِبه ِضياَء رِإنْ شا وِميِعهِفي ج عيالْب خ

ق كُلُّها فَِللْمشتِري أَنْ يرِجع علَيِه ِبِمائٍَة وعشرٍة كَذَا الزيادةُ ِهي الْمِعيبةُ وكَذَا الْمشتِري لَو زاد الْباِئع عشرةَ دراِهم فَاستِح
عِة واديلَى الْكُلِّ ِفي الزةُ عِليوالتةُ وحابركَذَا الْمطِّ ، والْح دعب ِقيا بةَ ِبمفْعالش ِحقتسي ِفيعا أَنَّ الشهِمناِبيِع ، ونلَى ِفي الْي

الْباِقي ِفي الْحطِّ وِمنها إذَا اشترى عبدا ِبِمائٍَة ، ثُم زاده الْمشتِري ِرطْلًا ِمن خمٍر فَقَِبلَه الْباِئع صحت الزيادةُ ويلْتِحق ِبأَصِل 
   .ا تِصح الزيادةُ ولَا يفْسد الْبيع الْعقِْد فَيفْسد الْبيع ِعند أَِبي حِنيفَةَ ، وِعندهما لَ
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 لُهلًا  : قَوجؤم ارا صلُومعلًا مأَج لَهأَج الٍّ ، ثُمٍن حِبثَم اعب نمو   

ي هى أَنرِه أَلَا تلَيع وه نلَى ما عِسرييت هرخؤأَنْ ي فَلَه قُّهح ناِت ِلأَنَّ الثَّماعِن الِْبيذَا كَثَمها وقَّتوطْلَقًا فَكَذَا مم اَءهرإب ِلكم
وبدِل الْمستهلَكَاِت ؛ ِلأَنَّ هِذِه الديونَ يجوز أَنْ تثْبت مؤجلَةً ابِتداًء فَجاز أَنْ يطْرأَ علَيها الْأَجلُ ِبِخلَاِف الْقَرِض ، وِإنْ 

ِة أَجرسيِإلَى الْمفَِرِه ، وس وِم فُلَاٍن ِمنقُدطَِر ووِل الْمزناِح ويوِب الربةً كَهفَاِحشتالَةُ مهالْج توٍل إنْ كَانهجٍل ما إلَى أَجلَه
الداِد وصةً كَالْحقَاِربتم تِإنْ كَانالٌّ ، وح نالثَّماِطلٌ وأِْجيلُ بأِْجيلُ فَالتالت حص اجوِم الْحقُداِن وجرالِْمهوِز ، وريالناِس وي

ِطلُ الْأَجبي نيِه الدلَيع نم تولُ أَنَّ مالْأَصِه ، ولَيا علَّ مٍل حإلَى أَج اهِسو نيد أَو ، لَمِه سلَيعو اتم نمِزلَِة الْكَفَالَِة ونلَ ِبم
 يح وهطْلُوِب والْم قح لَ ِمنلَ ؛ ِلأَنَّ الْأَجِطلُ الْأَجبلَا ي نيالد لَه نم تومِتِه ، ووِبم قُّهطَلَ حب قَدقِِّه وح لَ ِمن؛ ِلأَنَّ الْأَج

 لُهِل قَولَ الْأَجقَب وهطَاِلبثَِتِه أَنْ يرِلو سلَيو:   

  

   لُّ ديٍن حالٍّ إذَا أَجلَه صاِحبه صار مؤجلًا إلَّا الْقَرض فَِإنَّ تأِْجيلَه لَا يِصح وكُ 

اِء حِتدِصلَةٌ ِفي اِلابةٌ وارإع هِلأَنوِف ورعاِع الْمِطنلَى اصع ربأِْجيِلِه جاِز توِفي جوٍف ، ورعم اعِطناص هِبلَفِْظ ِلأَن ِصحى تت
الِْإعارِة ولَا يمِلكَه من لَا يمِلك التبرع كَالصِبي ، والْوِصي ومعاوضةٌ ِفي اِلانِتهاِء فَعلَى اعِتباِر اِلابِتداِء لَا يلْزم التأِْجيلُ ِفيِه 

عارِة ؛ إذْ لَا إجبار ِفي التبرِع وعلَى اعِتباِر اِلانِتهاِء لَا يِصح تأِْجيلُه ؛ ِلأَنه يِصري بيع الدراِهِم أَي ِلمن أَجلَه إبطَالُه كَما ِفي الِْإ
 لَمأَع اَللَّها وِرب وهِسيئَةً واِهِم نرِبالد.   

  

   باب الربا  

يالز وِة ها ِفي اللُّغباِهِم الررالد عيى أَنَّ برلَا أَلَا ت ةٌ ، أَوادِزي اكناٌء كَانَ هوقٍْد فَاِسٍد ِبِصفٍَة سع نةٌ عارِع ِعبرِفي الشةُ ، واد
، وأَما } وحرم الربا { تعالَى : ِكتاب فَقَولُه ِبالدراِهِم نِسيئَةً ِربا ولَيس ِفيِه ِزيادةٌ والربا حرام ِبالِْكتاِب والسنِة ، أَما الْ

 لُهةُ فَقَونالس : لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص } تبن نملُ وجا الرِنيهزةً يينز ثَلَاِثنيثَلَاٍث و ِمن دا أَشبالر اِحٍد ِمنٍم وهأَكْلُ ِدر
ح ِمن هملَى ِبِه لَحأَو اراٍم فَالنر { وٍدعسم نقَالَ ابو } اِنلَى ِلسونَ عونلْعوا ِبِه مِلمإذَا ع هاِهدشو هكَاِتبو وِكلُهما وبآِكلُ الر

  .كَذَا ِفي النهايِة } محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم إلَى يوِم الِْقيامِة 

  :  رِحمه اللَّه قَالَ

   الربا محرم ِفي كُلِّ مِكيٍل وموزوٍن إذَا ِبيع ِبِجنِسِه متفَاِضلًا  

  .سواٌء كَانَ مأْكُولًا ، أَو غَير مأْكُوٍل 

 لُهقَو :  
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   فَالِْعلَّةُ ِفيِه الْكَيلُ مع الِْجنِس ، أَو الْوزنُ مع الِْجنِس  

الْقَدر مع الِْجنِس وهو أَشملُ ؛ ِلأَنه يتناولُ الْكَيلَ ، والْوزنَ معا ِبِخلَاِف لَفِْظ الْكَيِل فَِإنه لَا يتناولُ الْوزنَ ولَفْظُ : الُ ويقَ
ا مملُهمشِر فَيا لَفْظُ الْقَدأَملَ ، ولُ الْكَياونتِن لَا يزا الْوع.  

وقَالَ الشاِفِعي الِْعلَّةُ الطَّعم مع الِْجنِس ِفي الْمطْعوماِت والثَّمِنيةُ ِفي الْأَثْماِن وقَالَ ماِلك الِْعلَّةُ اِلاقِْتيات واِلادخار مع الِْجنِس 
ا يجوز ِعندنا ِلوجوِد الْكَيِل مع الِْجنِس وِعند الشاِفِعي يجوز ِلعدِم الطَّعِم وكَذَا وفَاِئدته ِفيمن باع قَِفيز نورٍة ِبقَِفيزي نورٍة لَ

ِعن وزجلَا يِل وِم الْكَيدا ِلعندِن ِعنيتفْنٍة ِبحفْنحِن ويتضيٍة ِببضيبِن ويتٍة ِبِبطِّيخِبطِّيخ عيب وزجِم قَالَ ِفي يوِد الطَّعجِلو هد
هونا دِع ِبمرِفي الش قِْديرلَا ت هِة ؛ ِلأَنفْنكِْم الْحاٍع ِفي حِف صونَ ِنصا دمِة وايالِْهد   

داِن حلُغبا لَا يمها وهاٍت ِمنفَنح طَِة ِبِستالِْحن اٍت ِمنفَنح سمخ اعب ى لَوتةً حفْنح اعب لَوو عيالْب ازاٍع جِف صِنص 
ِلأَنه إذَا كَانَ أَحد الْبدلَيِن لَا يبلُغُ حد ِنصِف صاٍع ، والْآخر يبلُغه ، أَو يِزيد علَيِه فَبيع : ِبقَِفيٍز لَا يجوز كَذَا ِفي النهايِة قَالَ 

خِر لَا يجوز وكَذَا ما يدخلُ تحت الْوزِن كَالْحِديِد والرصاِص فَِإنَّ الربا يثْبت ِفيِه ِعندنا ِلوجوِد الْقَدِر وهو أَحِدِهما ِبالْآ
  .راِدِه يحرم النساَء ِعندنا الْوزنُ والِْجنس وِعنده لَا يثْبت ِفيِه ِلعدِم الطَّعِم والثَّمِنيِة والِْجنس ِبانِف

 هدِعنا وندِعن وزجِسيئَةً لَا ين ِويرا ِبمِويرم أَو ، ِويرا ِبهِويره اعإذَا ب هانياَء بسالن مرحالَى لَا يعت اللَّه هِحمر اِفِعيقَالَ الشو
ع شاةً ِبشاٍة نِسيئَةً لَا يجوز ِعندنا وِعنده يجوز وكَذَا إذَا باع عبدا ِبعبٍد إلَى أَجٍل لَا يجوز ِلوجوِد يجوز وكَذَا إذَا با

   .الِْجنِسيِة وِهي ِبانِفراِدها تحرم النساُء وأَجمعوا علَى أَنَّ التفَاضلَ يِحلُّ 

 لُهقَو :  زجي لَا لَمفَاضِإنْ تو ، عيالْب ازِسِه ِمثْلًا ِبِمثٍْل جونُ ِبِجنزوالْم ِكيلُ ، أَوالْم ِإذَا ِبيعو   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عا ِلقَولَ ِرب؛ ِلأَنَّ الْفَض }لُ ِربالْفَضطَِة ِمثْلًا ِبِمثٍْل وطَةُ ِبالِْحنالِْحن الِْملْحِعِري ِمثْلًا ِبِمثٍْل ، وِبالش ِعريالشا و
ِبالِْملِْح ِمثْلًا ِبِمثٍْل والتمر ِبالتمِر ِمثْلًا ِبِمثٍْل ، والْفَضلُ ِربا والذَّهب ِبالذَّهِب ِمثْلًا ِبِمثٍْل يدا ِبيٍد ، والْفَضلُ ِربا ، والِْفضةُ 

ويروى ِمثْلٌ ِبِمثٍْل ِبالرفِْع علَى معنى بيِع التمِر ِبالتمِر ِمثْلٌ ِبِمثٍْل وِبالنصِب علَى } لًا ِبِمثٍْل يدا ِبيٍد ، والْفَضلُ ِربا ِبالِْفضِة ِمثْ
صبرِة طَعاٍم مجازفَةً ، ثُم ِكيلَتا بعد ذَِلك فَكَانتا متساِويتيِن لَم معنى ِبيعوا التمر ِبالتمِر ِمثْلًا ِبِمثٍْل ولَو تبايعا صبرةَ طَعاٍم ِب

 قْدالْع زجي.  

 فَرقَالَ زاِة ِع: واوسِبالْم قِْد الِْعلْماِز الْعوِلج ربتعا أَنَّ الْملَناثَلَةُ ومالْم تِجدو قَد ه؛ ِلأَن وزجي ذَِلك لَمعي قِْد فَِإذَا لَمالْع دن
 وزجاِط فَلَا يِتيلَى اِلاحع هرأَم ِنيا با ِفيمومهوم ا ، أَوومدعاِوي مسكَانَ الت.   

 لُها إلَّا ِمثْلًا ِبِمثٍْل  : قَوبا ِفيِه الرِديِء ِممِد ِبالريالْج عيب وزجلَا يو   

   .؛ ِلأَنَّ الْجودةَ إذَا لَاقَت ِجنسها ِفيما يثْبت ِفيِه الربا لَا ِقيمةَ لَها 
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 لُهاُء  : قَوسالنلُ وفَاضلَّ التِه حإلَي وممضى الْمنعالْمو ، سفَاِن الِْجنصالْو ِدمِإذَا عو   

ِة ، ومرحِم الِْعلَِّة الْمدِلع لُ ، أَوا الْكَيإم رِني الْقَدعِة ينُ ِفي الِْفضزالْوطَِة ، ولُ ِفي الِْحنالْكَي وِه هوِم إلَيمضى الْمنعِبالْم ادرالْم
سالنِن ، ويِم الِْعلَّتدِض ِلعيِز ِبالْبوالْجو ، ِويرِبالْم ِويرذَا كَالْههنُ وزالْو أِْخريالت داُء ِبالْم.  

 لُهقَو :  

   وِإذَا وِجدا حرم التفَاضلُ والنساُء  

  .ِلوجوِد الِْعلَِّة ِمثْلُ الِْحنطَِة ِبالِْحنطَِة ، والِْفضِة ِبالِْفضِة ؛ ِلأَنه وِجد الِْجنس والْمعنى الْمضموم إلَيِه 

 لُهقَو :  

 اُء وسالن مرحلُ وفَاضلَّ التح رالْآخ ِدمعا ومهدأَح ِجدِإذَا و   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِب ِلقَوِة ِبالذَّهالِْفضِعِري وطَِة ِبالشِمثْلُ الِْحن }ٍد وا ِبيدي مِشئْت فوا كَياِن فَِبيععوالن لَفتإذَا اخ ريلَا خ
واعلَم أَنَّ الِْحنطَةَ والشِعري ِجنساِن يجوز بيع أَحِدِهما ِبالْآخِر متفَاِضلًا وقَالَ ماِلك هما ِجنس واِحد وِثمار } ِفيِه نِسيئَةً 

اؤمأَسا وهانأَلْو لَفتِإنْ اخو ، اِحدو سا ِجنِخيِل كُلُّهِه النلَيِلِه عا ِلقَولُ ِفيهفَاضالت وزجقَِل فَلَا يالدو ِقِليعالْمو ، ِنيرا كَالْبه
 لَامالسلَاةُ وِر ِمثْلًا ِبِمثٍْل { الصمِبالت رمالت {صأَو لَفَتتِإنْ اخو ، اِحدو سا ِجنوِم كُلُّهالْكُر ارِثمو امع وهو ما ِلأَنَّ اسافُه

 لَفَتتِإنْ اخو ، اِحدو سا ِجنطَةُ كُلُّهالِْحنو ، هانلْدبو افُهصأَو لَفَتتِإنْ اخو ، اِحدو سِجن ِبيبالزا وهلَيع قَعِب يالِْعن
لِْحنطَِة ، أَو التمر ِبالذُّرِة يجوز متفَاِضلًا بعد أَنْ يكُونَ عينا ِبعيٍن ولَا يجوز أَوصافُها ، وِإذَا ِبيع التمر ِبالزِبيِب أَو الزِبيب ِبا

ع لَحم الشاِة ِبشحِمها نِسيئَةً ؛ ِلأَنَّ الْكَيلَ جمعهما ولُحوم الْغنِم كُلُّها ِجنس واِحد ضأْنها ومعزها والنعجةُ والتيس فَلَو با
أَو ،   

ِبأَلْيِتها ، أَو ِبصوِفها يجوز متفَاِضلًا ولَا يجوز نِسيئَةً ؛ ِلأَنَّ الْوزنَ جمعهما ولَا يجوز بيع غَزِل الْقُطِْن ِبالْقُطِْن متساِويا وزنا 
   .لَ فَهو كَالدِقيِق ِبالِْحنطَِة ؛ ِلأَنَّ الْقُطْن ينقُص إذَا غُِز

 لُهقَو :  كرِإنْ تا ، ودِكيلٌ أَبم ولًا فَهِل ِفيِه كَيفَاضِرِمي التحلَى تع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر صٍء نيكُلُّ شو
الشطَِة ولَ ِفيِه ِمثْلُ الِْحنالْكَي اسالِْملِْح النِر ، ومالتِعِري و   

؛ ِلأَنَّ النص أَقْوى ِمن الْعرِف ، والْأَقْوى لَا يترك ِبالْأَدنى فَعلَى هذَا إذَا باع الِْحنطَةَ ِبِجنِسها متساِويةً وزنا ، أَو الِْفضةَ 
ِعن وزجلًا لَا ياِثلًا كَيمتا مِسها إذَا ِبِجنِفيِه كَم اريالِْمع وا هلَى مِل عِم الْفَضهوِلت فُوا ذَِلكارعِإنْ تٍد ، ومحمِنيفَةَ وأَِبي ح د

 الْمسلَم ِفيِه لَا تعتبر ِفيِه الْمماثَلَةُ باعه مجازفَةً إلَّا أَنه يجوز السلَم ِفي الِْحنطَِة ونحوها وزنا ِلوجوِد السلَِم ِفي معلُوٍم وِلأَنَّ
   .وِإنما يعتبر ِفيِه الِْإعلَام علَى وجٍه لَا يبقَى بينهما منازعةٌ ِفي التسِليِم وذَِلك يحصلُ ِبِذكِْر الْوزِن كَما يحصلُ ِبِذكِْر الْكَيِل 
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 لُهكُلُّ : قَوِة والِْفضِب ، ونَ ِفيِه ِمثْلُ الذَّهزالْو اسالن كرِإنْ تا ، ودونٌ أَبزوم وا فَهنزِرِميِه وحلَى تع صٍء نيش    

 وزجي هأَن فوسأَِبي ي نعو وزجلًا لَا يا كَيثَاِلِهمِبأَم بالذَّهةَ والِْفض اعب ى لَوتح.  

 لُهقَو :  

   وما لَم ينص علَيِه فَهو محمولٌ علَى عاداِت الناِس  

   .ِلأَنها دلَالَةٌ ظَاِهرةٌ 

 لُهِلِس  : قَوجِضِه ِفي الْمِعو ضقَبو هضقَب ربتعاِن يِس الْأَثْملَى ِجنع قَعا وِف مرالص قْدعو   

  .ومعناه يدا ِبيٍد أَي خذْ ، والْقَصر ِفيِه خطَأٌ } الِْفضةُ ِبالِْفضِة هاَء وهاَء { علَيِه الصلَاةُ والسلَام ِلقَوِلِه 

 لُهقَو :  

  ضقَابِفيِه الت ربتعلَا يو ِينيعِفيِه الت ربتعا يبا ِفيِه الرِمم اها ِسومو   

 اقا اِلافِْترمهرضلَا يا وِفيِهم ربتعِلِس لَا يجِفي الْم ضقَابِعٍري فَِإنَّ التا ِبشِعريش ا ، أَواِنِهميطٍَة ِبأَعطَةً ِبِحنِحن اعب نذَا كَمهو
ا اشا ممهاِحٍد ِمنكُلُّ و قِْبضيِض وقَابلَ التِلِس قَبجالْم ا ِمنِن أَمينيا عذَا إذَا كَانهِف وراَء ِبِخلَاِف الصقٍْت شو ِفي أَي اهرت

 إذَا كَانَ أَحدهما دينا ، والْآخر عينا إنْ كَانَ الْعين هو الْمِبيع جاز ولَا بد ِمن إحضاِر الديِن ، والْقَبِض ِفي الْمجِلِس قَبلَ

اِلافِْتراِق ِبأَبداِنِهما ؛ ِلأَنَّ ما كَانَ دينا لَا يتعين إلَّا ِبالْقَبِض ولَو قَبض الدين ِمنهما ، ثُم تفَرقَا جاز سواٌء قَبض الْعين ، أَو لَا 
ضِإنْ أَحو ، زجي لَم ِبيعالْم وه نيِإنْ كَانَ الدذَا الْقَِفيِز ، وٍة ِبهديطٍَة جِحن ك قَِفيزت ِمنيرتا إذَا قَالَ اشِلِس كَمجِفي الْم هر

ثَّمِن ِمن الْمِبيِع فَِإنه لَا يجوز ، وِإنْ قَبض الدين ِفي الْمجِلِس ؛ ِلأَنه جعلَ الدين مِبيعا فَصار باِئعا ما لَيس ِعنده ومعِرفَةُ ال
   .ِبدخوِل حرِف الْباِء ِفيِه 

 لُهِويِق  : قَولَا ِبالسِقيِق وطَِة ِبالدالِْحن عيب وزجلَا يو   

فَِإذَا ب اِحدو سا ِجنِويقَهسا وِقيقَهدطَةَ وا ؛ ِلأَنَّ الِْحناِويستلَا مفَاِضلًا وتِني لَا معِقيقًا يد اعب هكَأَن ارِقيِق صطَةَ ِبالدالِْحن اع
ِبدِقيٍق وِزيادٍة ؛ ِلأَنَّ الدِقيق ِفي الِْحنطَِة مجتِمع فَِإذَا فُرقَت أَجزاؤه ِبالطَّحِن زاد وعلَى هذَا لَا يجوز بيع الِْحنطَِة الْمقْلُوِة 

وِة يقَالُ مقْلُوةٌ ومقِْليةٌ لُغتاِن فَصيحتاِن ويجوز بيع الدِقيِق ِبالدِقيِق إذَا تساويا ِفي النعومِة ولَا يجوز بيع الدِقيِق ِبغيِر الْمقْلُ
ا يجوز بيع الِْحنطَِة الْمقْلُوِة ِبالِْحنطَِة غَيِر الْمقْلُوِة ولَا بيع السِويِق ِبالسِويِق ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا متفَاِضلًا ولَا متساِويا ؛ ِلأَنه لَ

 فَعرفْنا الْمجانسةَ ِبالِْحنطَِة فَكَذَا بيع أَجزاِئِهما ِلِقياِم الْمجانسِة ِمن وجٍه يعِني أَنه لَا مجانسةَ بين الِْحنطَِة والسِويِق صورةً
ِباعِتباِر ما ِفي الضمِن واَلَِّذي ِفي ِضمِن الِْحنطَِة دِقيق فَثَبتت الْمجانسةُ بين الدِقيِق والسِويِق ، والِْحنطَِة ِباعِتباِر ما ِفي 

  .الضمِن قَبلَ الطَّحِن 

دمحمو فوسو يقَالَ أَبِز وباذُ الْخخِقيِق اتِبالد دقْصي هوِد ؛ ِلأَنقْصِتلَاِف الْماِن ِباخسا ِجنمهِويِق ؛ ِلأَنِقيِق ِبالسالد عيب وزجي 
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الْعِن ، ومِبالس لَتي وا همِإنِويِق ، وِبالس ذَِلك ٌء ِمنيلُ شصحلَا ياِئِد وصالْعا ، وقُلْن كَلُ كَذَِلكؤِل فَيوِد : سقْصالْم ظَمعم
 يشملُهما فَلَا يبالَى ِبفَواِت الْبعِض كَالْمقْلُوِة مع غَيِر الْمقْلُوِة ، والِْعلْكَِة ِبالْمسوسِة ِبكَسِر الْواِو ، - وهو التغذِّي -

ةُ يديالِْعلْكَةُ الْجا وةُ الَِّتي أَكَلَهسوسالْما وِليِنها وِتهدوج ِقطَاٍع ِمنِر انغَي كَالِْعلِْك ِمن ددمتةٌ تديج طَةٌ ِعلْكَةٌ أَيقَالُ ِحن
الس عم ِقيقِس فَكَذَا الدالِْجن ِتلَافاخ ذَِلك وِجبلَا يِة واعرِللز لُحصلَا ت وسِويِقالس   

ويجوز بيع الِْحنطَِة الثَِّقيلَِة ِبالِْحنطَِة الْخِفيفَِة ؛ ِلأَنَّ الْمعقُود علَيِه الِْحنطَةُ دونَ الدِقيِق وهما علَى أَصِل ِخلْقَِتِهما وقَد استويا 
 ازذَا جِل فَِلهِفي الْكَي.   

 لُهاللَّ : قَو عيب وزجيو فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح داِن ِعنويِم ِبالْحح.  

   وقَالَ محمد لَا يجوز إلَّا علَى وجِه اِلاعِتباِر 

 ِجنسيِن مختِلفَيِن ِبأَنْ باع وهذَا إذَا كَانَ اللَّحم ، والْحيوانُ ِمن ِجنٍس واِحٍد كَما إذَا باع لَحم الشاِة ِبالشاِة أَما إذَا كَانا
 مكُونَ اللَّحأَنْ ي واِر هِتبى اِلاعنعمالِْقلَِّة وِة واِر الْكَثْرِتبِر اعغَي ا كَانَ ِمنفَمفَاِق كَيِباِلات وزجي ههبا أَشماِة وقَِر ِبالشالْب ملَح

ِفي الشاِة ِليكُونَ اللَّحم ِبِمثِْلِه ِمن لَحِم الشاِة ، والْباِقي ِبمقَابلَِة الرأِْس ، والِْجلِْد ، والْأَكَاِرِع ، وِإنْ أَكْثَر ِمن اللَّحِم الَِّذي 
ِمن الِْجلِْد ، أَوأِْس ، والرةُ الْأَكَاِرِع وادثُ ِزييح ا ِمنبالر قَّقحتي كَذَِلك كُني ِم لَمةُ اللَّحادثُ ِزييح .  

 رةً غَيوحذْباةُ مالش تا إذَا كَانأَمةً ، وادنُ عوزانَ لَا يويوٍن ؛ ِلأَنَّ الْحزوِبم سا لَيونَ ِبمزوالْم اعب ها أَنِلِهمقَو هجو
جلَا ي هاٍة فَِإنِم شا ِبلَحاهرتاشٍة ولُوخسم ادأَرو ولُ أَكْثَرفْصالْم مكُونَ اللَّحا ِبأَنْ يِميعج ِلِهماِر ِفي قَوِتبِه اِلاعجلَى وإلَّا ع وز

ا ِعنا أَماعمإج وزجٍة يوحذْباٍة مةً ِبشياةً حى شرتِإنْ اشقَِط ، والس نولٍَة عفْصم رِة غَيلُوخسِر الْميِكلُ ؛ ِبغشا فَلَا يمهد
ِلأَنها لَو اشتراها ِبلَحٍم يجوز كَيفَما كَانَ فَكَذَا إذَا اشتراها ِبشاٍة مذْبوحٍة ، وأَما ِعند محمٍد إنما يجوز ؛ ِلأَنه بيع لَحٍم 

س عا مِدِهمِم ِفي أَحِة اللَّحادِزيٍم وا ِبلَحبي إلَى الردؤى فَلَا يرقَِط الْأُخاِء سا ِبِإزقَِطه.   

 لُهِر ِمثْلًا ِبِمثٍْل  : قَومطَِب ِبالتالر عيب وزجيو   

 أُهِدي إلَيِه رطَب ِمن خيبر أَو كُلُّ تمِر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ ِحني{ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الرطَب تمر ؛ ِلأَنَّ 
النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام سِئلَ عن { سماه تمرا وبيع التمِر ِبِمثِْلِه متساِويا جاِئز وِعندهما لَا يجوز ؛ ِلأَنَّ } خيبر هكَذَا 
قَالَ ِفي النهايِة تأِْويلُ الْحِديِث أَنه ِقيلَ إنَّ الساِئلَ كَانَ } ِبالتمِر فَقَالَ أَينقُص إذَا جف فَِقيلَ نعم قَالَ فَلَا إذًا بيِع الرطَِب 

منفَعةً ِللْيِتيِم ِباعِتباِر النقْصاِن ِعند الْجفَاِف فَمنع الْوِصي وِصيا ِليِتيٍم فَلَم ير النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي ذَِلك التصرِف 
ِمنه علَى طَِريِق الِْإشفَاِق لَا علَى طَِريِق فَساِد الْعقِْد فَِإنْ ِقيلَ لَو كَانَ الرطَب تمرا ينبِغي أَنْ يحنثَ ِفيما إذَا حلَف لَا يأْكُلُ 

ر اِئزطَِب جطَِب ِبالرالر عيبِر ومالت رغَي طَبِف الررِفي الْعِة ، وادالْعِف ، ورلَى الْعاِن عى الِْإمينبا ما قُلْنرما فَأَكَلَ تطَب
ِعن وزجا يمِحِه إنرِفي شو ، ِدينجاِثلًا كَذَا ِفي الْخمتاِع ممِر ِبالِْإجسالْب عيكَذَا بو وزجا فَلَا يمهدا ِعنِنيفَةَ أَمأَِبي ح د

 رمت رس؛ ِلأَنَّ الْب وزجفَاِضلًا لَا يتِر ممِبالت رسالْب اعب لَوو وزجا لَا يمهدِعنو هدِعن وزجطَِب يِبالر.   



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                378

 لُهقَو : بالِْعن كَذَِلكِبيِب وِبالز    

يعِني أَنه يجوز بيعه ِمثْلًا ِبِمثٍْل علَى الِْخلَاِف يجوز ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يجوز وِقيلَ لَا يجوز ِباِلاتفَاِق اعِتبارا 
ِة كَذَا ِفي الِْهدقِْليِر الْميِة ِبغقِْليطَِة الْملَى ِبالِْحنِبيِب عِب ِبالزِع الِْعنيب نيبطَِب وِر ِبالرمِع التيب نيِنيفَةَ بِلأَِبي ح قالْفَرِة ، واي

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عطَِب ِفي قَولَى الرِر عمِبِإطْلَاِق لَفِْظ الت درو صِة أَنَّ النايوِذِه الركَذَا أَ{ هه ربيِر خمكُلُّ ت و { لَمو
   .يِرد ِبِإطْلَاِق اسِم الزِبيِب علَى الِْعنِب فَافْترقَا كَذَا ِفي النهايِة 

 لُهقَو : ريالشو تيكُونَ الزى يتِج حريِسِم ِبالشمالسِت ويوِن ِبالزتيالز عيب وزجلَا يوِن وتيا ِفي الزِمم أَكْثَر ج
   والسمِسِم فَيكُونُ الدهن ِبِمثِْلِه والزيادةُ ِبالثَِّجريِة 

ِلاح وزجا ِفيِه لَا يم ارِمقْد لَمعي ِإنْ لَمةُ وارصةُ الْعالثَِّجريِليطُ والس جريِسيئَةً الشن ِفي ذَِلك ريلَا خو زوكَذَا الْجا وباِل الرِتم
ِبدهِنِه واللَّبن ِبسمِنِه ، والِْعنب ِبعِصِريِه والتمر ِبِدبِسِه واختلَفُوا ِفي الْقُطِْن ِبغزِلِه فَذَكَر ِفي الذَِّخريِة لَا يجوز بيع غَزِل الْقُطِْن 

  .لْقُطْن ينقُص ِبالْغزِل وهو نِظري الِْحنطَِة مع الدِقيِق ِبالْقُطِْن متساِويا ؛ ِلأَنَّ ا

 عيبِة وايهونٌ كَذَا ِفي النزوا ممِكلَاهو اِحدا وملَها ؛ ِلأَنَّ أَصاِويستِل ِبالْقُطِْن إلَّا مزالْغ عيب وزجانْ لَا يى قَاِضي خاوِفي فَتو
   . ِبالثَّوِب جاِئز علَى كُلِّ حاٍل قَالَ ِفي الِْهدايِة ، والِْكرباس ِبالْقُطِْن يجوز كَيفَما كَانَ ِبالِْإجماِع الْغزِل

 لُهفَاِضلًا  : قَوتٍض معا ِببِضهعِلفَِة بتخاِن الْممع اللُّحيب وزجيو   

قَِر ِبلَحالْب مِني لَحعي تخالْبأِْن ، والض عم زعكَذَا الْمو اِحدو ساِميِس ِجنوالْجقَِر ، والْب ما لَحِم أَمنِم الْغِبلَح ِم الِْإِبِل ، أَو
  .مع الِْعراِب لَا يجوز ِفيِه التفَاضلُ ؛ ِلأَنها ِجنس واِحد ، وِإنْ اختلَفَت أَلْوانها 

  : ولُه قَ

   وكَذَِلك أَلْبانُ الْبقَِر ، والْغنِم  

  .؛ ِلأَنها فُروع ِمن أُصوٍل ِهي أَجناس فَكَانت أَجناسا ، والْأَلْيةُ واللَّحم ِجنساِن وشحم الْبطِْن ، والْأَلْيةُ ِجنساِن 

 لُهقَو :  

   ِعنِب وخلُّ الدقَِل ِبخلِّ الْ 

 لُ ، أَوالْكَي وهو اِحدو را قَدمهعمج قَد هِسيئَةً ؛ ِلأَنن وزجلَا يفَاِضلًا وتِر ما ِبالْآخِدِهمأَح عيب ازا فَجِهملَيأَص نيِتلَاِف بِلِلاخ
   .الْوزنُ كَذَا ِفي النهايِة 
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 لُهالْ : قَو عيب وزجيفَاِضلًا وتِقيِق مالدطَِة وِز ِبالِْحنبخ   

 تكَان ِن ، أَويقْدا نذَا إذَا كَانهِكيلَةٌ وطَةُ مالِْحنِن ، وزالْوو ، دلَ ِفي الْعخد هِلِه ؛ ِلأَنأَص ِمن جرِة خعنِبالص زب؛ ِلأَنَّ الْخ
 كَانَ الْخبز نِسيئَةً قَالَ أَبو يوسف يجوز أَيضا وعلَيِه الْفَتوى ولَا خير ِفي اسِتقْراِض الْخبِز عددا ِعند الِْحنطَةُ نِسيئَةً أَما إذَا

ي ِفي أَوِل التنوِر وآِخِرِه وِعند محمٍد يجوز ِلتعامِل أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنه يتفَاوت ِبالْخبِز ، والْخباِز والتنوِر والتقَدِم والتأَخِر يعِن
  .الناِس ِبِه وِعند أَِبي يوسف يجوز وزنا ولَا يجوز عددا ِللتفَاوِت ِفي آحاِدِه 

ا ، ونزِز وبالْخ اضاَءِة اقِْترنالد ثَلَاثٌ ِمن دمحقَالَ ماِم وجآِة الْحِفي ِمر ظَرالناِم وماِب الْحلَى بع لُوسالْج.   

 لُهِدِه  : قَوبعلَى ووالْم نيا بلَا ِربو   

مديونا لَا يجوز ؛ ِلأَنَّ ما ِفي يِدِه ِلأَنَّ الْعبد وما ِفي يِدِه ِملْك ِللْمولَى ومعناه إذَا كَانَ مأْذُونا ولَم يكُن مديونا فَِإنْ كَانَ 
 نيبو هنيب قَّقحتا يا كَمبالر قَّقحتفَي ِبينكَالْأَج اراِء فَصمرالْغ قِبِه ح لَّقعا تمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دلَى ِعنوِبِملٍْك ِللْم سلَي

  .مكَاتِبِه 

 لُهقَو:   

  

   ولَا بين الْمسِلِم ، والْحرِبي ِفي داِر الْحرِب  

  .هذَا قَولُهما 

وقَالَ أَبو يوسف يثْبت بينهما الربا ِفي داِر الْحرِب ؛ ِلأَنه معنى محذُور ِفي داِر الِْإسلَاِم فَكَانَ محذُورا ِفي داِر الْحرِب 
ذَا كَالزلَى هع ذَهفِْسِه فَِإذَا أَخِة نِر ِطيبيِبغ ِبيراِل الْحذُ مأَخ لَه وزجاٍن يِر أَميِبغ ِهملَ إلَيخإذَا د ِلمسا أَنَّ الْمملَهِرقَِة والسا ون

يِهم ِبأَماٍن فَأَموالُهم مباحةٌ ِفي الْأَصِل إلَّا ما حظَره الْأَمانُ وقَد حظَر الْوجِه ِبِطيبِة نفِْسِه كَانَ أَولَى ِبالْجواِز ، وِإذَا دخلَ إلَ
هفْسِبِه ن تطَاب ِه فَقَدجذَا الْولَى هع الَهِه مإلَي لَمِإذَا أَسفِْسِه وِة نإلَّا ِبِطيب الَهذَ مأْخانُ أَنْ لَا يِه الْأَملَيكَذَا عو وزجأَنْ ي بجفَو 

  .إذَا دخلَ إلَيِهم مسِلم ِبأَماٍن فَباع ِمن مسِلٍم أَسلَم ِفي داِر الْحرِب ولَم يهاِجر إلَينا جاز الربا معه ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 مسِلماِن فَلَا يجوز بينهما الربا كَما لَو كَانا ِفي داِرنا وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ ماٍل وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يجوز ؛ ِلأَنهما
مضي لَم ِلفتم لَفَهإذَا أَت هى أَنرأَلَا ت اِلِهمكِْم ملَى حاٍق عا بنإلَي اِجرهي ِب إذَا لَمراِر الْحِلِم ِفي دسالْم راجا إذَا هأَمو ، ن

   .إلَينا ، ثُم عاد إلَى داِرِهم لَم يجز الربا معه ِلأَنه قَد أَحرز مالَه ِبداِرنا فَصار كَأَهِل داِر الِْإسلَاِم 

  

   باب اِلاسِتبراِء  

تسلَا ي وهو خيالش هذْكُري لَم ابذَا باِئِع هاُء الْبرِتباس بحتساِجٍب فَالْموو بحتسِن ميهجلَى واُء عرِتبقُولُ اِلاسفَن هنى عنغ
نْ يخِرجها عن ِملِْكِه ويملِّكَها ، والْواِجب اسِتبراُء الْمشتِري أَما اسِتبراُء الْباِئِع فَنقُولُ إذَا كَانَ ِللرجِل جاِريةٌ يطَؤها وأَراد أَ
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غَيره فَالْمستحب لَه أَنْ لَا يفْعلَ ذَِلك حتى يستبِرئَها ِبحيضٍة بعد وطِْئِه حتى يعلَم فَراغُ رِحِمها ِمن الْولَِد وكَذَا إذَا أَراد أَنْ 
و مدبرةٌ ، أَو أُم ولٍَد فَالْمستحب أَنْ لَا يفْعلَ ذَِلك حتى يستبِرئَها ِبحيضٍة بعد وطِْئِه فَِإنْ زوجها بعد يزوجها وِهي أَمةٌ ، أَ

اٍء ، ورِتبا ِبلَا اسطَأَهِج أَنْ يواِء فَِللزرِتبلَ اِلاسقَب اِء ، أَورِتباِلاس وِبِه ذَِلكجلُ ِفي وِري فَالْأَصتشاُء الْمرِتبا اسأَم.  

 لُهطَاٍس : قَوا أَوايبِفي س لَامالسلَاةُ وِه الصلَيٍة { عضيأَ ِبحربتسى تتاِئلٌ حلَا حو عضى تتاِملٌ حوطَأُ حأَلَا لَا ت { بجفَو
اِريج لَكم نلَى كُلِّ مِة ، عِصيِبالْو قَِة ، أَودِبالص ِة ، أَوِبالِْهب ِع ، أَويا ِبالْبلَكَهاٌء موٍة سضيا ِبحِرئَهبتسى يتا حهبقْرةً أَنْ لَا ي

هتنٍة جايِه ِبِجنإلَي تِفعد ِة ، أَوابِبالِْكت لِْع ، أَوِبالْخ اِث ، أَوِبالِْمري ِغٍري أَوص ِمن أٍَة ، أَورام ِمن الِْملْك لَ لَهصاٌء حوسا و
باعها علَيِه أَبوه ، أَو جده ، أَو وِصيه ، أَو اشتراها ِممن لَا يِحلُّ لَه وطْؤها وكَذَا إذَا كَانت ِبكْرا لَم توطَأْ قَطُّ فَهو سواٌء 

 اِلاسِتبراِء ؛ ِلأَنَّ سببه اسِتحداثُ الِْملِْك وقَد حصلَ لَه فَِإنْ كَانت الْأَمةُ ِممن تِحيض استبرأَها ِبحيضٍة ، وِإنْ ِفي وجوِب
ا يجتِزئ ِبالْحيضِة الَِّتي استبرأَها ِفي أَثْناِئها ولَا كَانت ِممن لَا تِحيض استبرأَها ِبشهٍر ، وِإنْ كَانت حاِملًا فَِبوضِع الْحمِل ولَ

   ِبالْحيضِة الَِّتي حاضتها بعد الشراِء ،

اثُ الِْملِْك ، ودِتحاس ببِض ؛ ِلأَنَّ السلَ الْقَباِصلَِة قَبِة الْحلَا ِبالِْولَادِض ولَ الْقَبِرِه قَبغَي أَو ببالس ِبقسلَا ي كْمالْحِد ، والْي.  

وقَالَ أَبو يوسف تجِزيِه الْحيضةُ قَبلَ الْقَبِض ِفي الشراِء ، والِْمرياِث والْوِصيِة ولَيس لَه ِفي مدِة اِلاسِتبراِء أَنْ يقَبلَها ولَا 
ر إلَى فَرِجها ِبشهوٍة ولَا يعاِنقَها حتى يستبِرئَها ؛ ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء ِمن دواِعي الِْجماِع والشيُء إذَا يلِْمسها ِبشهوٍة ولَا ينظُ

  .حرم حرم ِبدواِعيِه 

 وِلأَنَّ اِلاسِتبراَء لَما لَم يكُن ِمن أَذًى حرم الْوطُْء ودواِعيِه كَالِْعدِة أَلَا ترى أَنَّ الْمظَاِهر تحرم علَيِه امرأَته وطْئًا واسِتمتاعا
 ِنصفَها ولَيس كَذَِلك الْحيض ؛ ِلأَنه يمنع الْوطَْء ِلأَجِل الْأَذَى وذَِلك لَا يوجد ِفي الْقُبلَِة واللَّمِس ولَو ملَك ِمن الْجاِريِة

وحاضت ، ثُم ملَك النصف الْباِقي لَا يجتِزئ ِبِتلْك الْحيضِة وعلَيِه أَنْ يستبِرئَها ِبحيضٍة أُخرى ، وِإذَا كَانَ اِلاسِتبراُء ِبوضِع 
الِْجماِع ما دامت ِفي النفَاِس كَما قُلْنا ِفي الْحاِئِض ، وِإذَا اشترى الْحمِل فَوضعت حلَّ لَه أَنْ يستمِتع ِمنها ِبما ِسوى 

 لَم هعم تاضح تكَان قَدا وِحيحاًء صِشر ذَِلك دعا باهرتفَِإنْ اش تاضِإنْ حا ، وطَأْهي ا لَمهضقَبا واًء فَاِسدةً ِشراِريج
لْك الْحيضِة فَِإنْ فَسخ الْقَاِضي الْبيع بينهما ِفي الْبيِع الْفَاِسِد وردها علَى الْباِئِع وجب علَى الْباِئِع اِلاسِتبراُء ؛ ِلأَنَّ يعتد ِبِت

ى الْمشتِري ِلحق اللَِّه تعالَى فَِإذَا عادت إلَى الْباِئِع وجب علَيِه الْبيع الْفَاِسد يملَك ِبِه إذَا اتصلَ ِبِه الْقَبض وتحِرمي الْوطِْء علَ
ولَو اِلاسِتبراُء كَمن باع جاِريةً علَى رجٍل ِهي أُخته ِمن الرضاِع ، ثُم عادت إلَى الْباِئِع فَِإنه يِجب علَيِه اسِتبراؤها كَذَا هذَا 

دفَِعن ِحضت ِض فَلَمياِت الْحذَو ِمن ِهيةً واِريى جرتاش   

أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف لَا يطَؤها حتى تمِضي علَيها مدةٌ لَو كَانت حاِملًا لَظَهر الْحملُ وذَِلك ثَلَاثَةُ أَشهٍر فَما زاد ؛ ِلأَنَّ 
ا الْحِبه نيبتي لَمةُ ودِذِه الْمه تضا فَِإذَا مِنهوِل لَبزِبن ا ، أَوِفهوِتفَاِخ جا ِبانِلهمح اتلَامع ترةٌ ظَهدا مهلَيع تضاِملَ إذَا م

ا ِبحأَهربتاس ا لَوكَم اراِمٍل فَصح را غَيهأَن لٌ فَالظَّاِهرمح دمحقَالَ مٍة وضةُ : يسمخاِن ورها شهلَيع ِضيمى يتا حهطَؤلَا ي
  .أَياٍم 

 فَرقَالَ زا فَلَا : ووِل ِبهخلَ الدا قَبهجوا زطَلَّقَها وهضفَقَب جوا زةً لَهاِريى جرتاش لَواِن وتنا سهلَيع ِضيمى تتاَء حرِتباس
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علَيِه ، وِإذَا حاضت الْجاِريةُ ِعند الْمشتِري ، ثُم وجد ِبها عيبا فَردها علَى الْباِئِع لَم يقْربها الْباِئع حتى تِحيض حيضةً 
يِبالْع دا ؛ ِلأَنَّ الرِرض اٍء ، أَوِبقَض داٌء كَانَ الروى ستا حطَأَهأَنْ ي لَه زجي لَم أَقَالَه لَوٍع ثَاٍن كَالِْإقَالَِة ويكِْم بِب ِفي ح

 دمحقَالَ مو فوسأَِبي ي داِء ِعنرِتبقَاِط اِلاساِل ِلِإسِتيِباِلاح أْسلَا بذَا وه ا كَذَِلكِرئَهبتسوذُ ِبِه: يأْخالْمو ، هكْرلُ أَِبي يقَو 
 تحت كُني ا إذَا لَمالِْحيلَةُ ِفيما ، وها ؛ إذَا قَِربٍد ِفيممحلُ مقَوو ا ذَِلكِرها ِفي طُههبقْري لَم اِئعأَنَّ الْب ِلما إذَا عِفيم فوسي

تشي اِء ثُمرلَ الشا قَبهجوزتةٌ أَنْ يرِري حتشا إذَا الْما أَمِريهتشي ا ، ثُملُ ِبهخديا وهجوزتيِن يالد ظَِهري اما قَالَ الِْإمهِري
قَبلَ الْقَبِض ِممن يوثَق اشتراها قَبلَ الدخوِل فَلَا ، وِإنْ كَانَ تحته حرةٌ فَالِْحيلَةُ أَنْ يزوجها الْباِئع قَبلَ الشراِء ، أَو الْمشتِري 

 ِض إذَا لَمكَِّد ِبالْقَبؤاثُ الِْملِْك الْمدِتحاس وهِب وبوِد السجو د؛ ِلأَنَّ ِعن جوالز طَلِّقي ا ، ثُمهقِْبضي ا أَوهِريتشي ِبِه ، ثُم
   براُء ، وِإنْ حلَّ بعديكُن فَرجها حلَالًا لَه لَم يِجب اِلاسِت

ذَِلك ؛ ِلأَنَّ الْمعتبر أَوانُ وجوِد السبِب وهو اسِتحداثُ الِْملِْك كَذَا ِفي الِْهدايِة ، وِفي الْخجنِدي الِْحيلَةُ ِفي ذَِلك أَنْ 
تحت سٍل لَيجر ِع ِمنيلَ الْبقَب اِئعا الْبهجوزا يوِل ِبهخلَ الدقَب جوا الزطَلِّقَهي ِري ، ثُمتشا إلَى الْمهلِّمسيا وهِبيعي ةٌ ، ثُمرح ه

ِحلُّ لَهِري لَا تتشا الْمهضقَب ِض ثُملَ الْقَبقَب جوا الزِإنْ طَلَّقَهاٍء ، ورِتبِر اسيِري ِبغتشِحلَّ ِللْما فَتِرئَهبتسى يتح .   

  

   باب السلَِم  

لَما ذَكَر أَنواع الْبيوِع الَِّتي لَا يشترطُ ِفيها قَبض الِْعوضيِن ، أَو أَحِدِهما ِفي الْمجِلِس بِقي ِمنها النوعاِن اللَّذَاِن أَحدهما 
وضيِن ِفي الْمجِلِس وهو السلَم والثَّاِني يشترطُ ِفيِه قَبض الِْعوضيِن جِميعا ِفي الْمجِلِس وهو يشترطُ ِفيِه قَبض أَحِد الِْع

شلَى الَِّذي يِن علَيدِد الْبأَح ضطُ ِفيِه قَبرتشالَِّذي ي قْدالْع مقَد ا ، ثُماِنِهميِفي ب عرفَش فرِن ؛ ِلأَنَّ الصلَيدالْب ضطُ ِفيِه قَبرت
  .الترقِّي إنما يكُونُ ِمن الْأَقَلِّ إلَى الْأَكْثَِر فَِإنَّ الْواِحد قَبلَ اِلاثْنيِن 

 اللَّه هِحمقَالَ ر :  

   ي لَا تتفَاوت كَالْجوِز ، والْبيِض السلَم جاِئز ِفي الْمِكيلَاِت ، والْموزوناِت ، والْمعدوداِت الَِّت 

الْمراد ِبالْموزوناِت غَير النقْديِن ؛ ِلأَنهما أَثْمانٌ ، والْمسلَم ِفيِه لَا يكُونُ إلَّا مثَمنا والْمِكيلَات ِمثْلُ الِْحنطَِة والشِعِري والذُّرِة 
زالْأَرِن ، وخالدو ، ِر ذَِلكغَياِن وفَرعالزفِْر والصِديِد وكَالْح اتونزوالْمو ، ازِن جزِبالْو هرقَد ِلمفَِإذَا ع ِر ذَِلكغَيو 

ِغريالصا وندا ِعنِفيه لَمالس وزجِض ييالْبِز ، ووكَالْج تفَاوتالَِّتي لَا ت اتوددعالْماِس وِطلَاِح الناٌء ِباصوا سِفيه الْكَِبريو ، 
علَى إهداِر التفَاوِت ِفيها ِبِخلَاِف الِْبطِّيِخ ، والِْقثَّاِء والرماِن ِلتفَاوِت آحاِدِه أَلَا ترى أَنه لَا يقَالُ هِذِه الْبيضةُ ِبكَذَا وهِذِه 

زوكَذَا الْجِبكَذَا ، و.   

 فَرقَالَ زو : هِفيِه ِلأَن لَمالس وزجلَا ي هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع ِوير اِم فَقَدعالن ضيا بأَمِز ، ووالْجِض ، ويِفي الْب لَمالس وزجلَا ي
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 تفَاوتي.  

 لُهقَو :  

   والْمذْروعاِت  

طُهبض ِكنمي ه؛ ِلأَن ترا جِإنْ كَانَ ِممِعِه ، وذَرِضِه ورعطُوِلِه وِب وِذكِْر ِصفَِة الثَّو ِمن دفَلَا ب ابالثِّي ِهياِع وا ِبِذكِْر الذِّر
 ذَِلك عِنِه مزِذكِْر و ِمن دِريِر فَلَا با كَالْحنزِعِه ويةُ ِببادالْع.   

  

  لُهقَو :جلَا ياِفِه ولَا ِفي أَطْراِن وويِفي الْح لَمالس وز   

يعِني الرُءوس ، والْأَكَاِرع ِللتفَاوِت ؛ ِلأَنه عدِدي متفَاِوت لَا ِمقْدار لَه ولَا ينضِبطُ ِبالصفَِة ويتفَاوت ِبالسمِن ، والْهزاِل 
ِشدِع ووالنو نالسو فَِة ، ثُمالصو نِن ِفي السيِويتسِن ميسفَر ِجدي قَداِذيِن ورلٌ ِللْبهس ريس وهِة ولَجمالْهِو ، ودِة الْع

اِطناِني الْبعا ِفي الْممهنيِت بفَاوِللت رِري ِبِه الْآختشا ياِف معا ِبأَضمهدِري أَحتشفَى فَِإنَّ يخلَا ي مِني آدا ِفي بضذَا أَيهِة و
   .الْعبديِن ، والْأَمتيِن يتساوياِن ِسنا وِصفَةً ويختِلفَاِن ِفي الْعقِْل ، والْأَخلَاِق ، والْمروَءِة 

 لُها  : قَوددلُوِد علَا ِفي الْجو   

 ِبالصفَِة ولَا توزنُ عادةً ولَِكنها تباع عددا وِهي عدِدي متفَاِوت ؛ ِلأَنَّ ِفيها الصِغري ، والْكَِبري فَِإنْ سمى ؛ ِلأَنها لَا تنضِبطُ
 هتدوجو هضرعو طُولَه ذَكَرا ولُومعِف محصِللْم لُحصئًا ييا شهِمن.  

لَا يجوز السلَم ِفي الْورِق إلَّا أَنْ يشتِرطَ ضربا ِمنه معلُوم الطُّوِل ، والْعرِض ، والْجودِة فَِحينِئٍذ يجوز السلَم ِفيِه جاز وكَذَا 
.   

   ولَا ِفي الْحطَِب حزما  : ولُه قَ

 ِرفولٌ إلَّا إذَا عهجم فَاِوتتم ه؛ ِلأَن وزجِئٍذ ياِن فَِحيناعِذر أَو ، اعِذر هةَ أَنمزِبِه الْح دشِل الَِّذي يبطُولَ الْح نيِبأَنَّ ب ذَِلك
  .السلَم ِفيِه 

 لُهقَو :  

   ولَا ِفي الرطْبِة جرزا  

   . جمع جرزٍة ِبضم الِْجيِم ، وِإسكَاِن الراِء وِهي الْقَبضةُ ِمن الْقَت ونحِوِه هو ِبتقِْدِمي الراِء الْمهملَِة علَى الزاِي الْمعجمِة
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 لُهِحلِّ  : قَوقِْد إلَى ِحِني الْمِحِني الْع ا ِمنودجوِفيِه م لَمسكُون الْمى يتح لَمالس وزجلَا يو   

ِء مصدر ِبمعنى الْحلُوِل وحد الْوجوِد أَنْ لَا ينقَِطع ِمن السوِق وحد اِلانِقطَاِع أَنْ لَا يوجد ِفي السوِق ، الْمِحلُّ ِبكَسِر الْحا
ِد موجودا ِعند الْمِحلِّ ، أَو علَى الْعكِْس وِإنْ كَانَ يوجد ِفي الْبيوِت قَالَ ِفي الِْهدايِة ولَو كَانَ الْمسلَم ِفيِه منقَِطعا ِعند الْعقْ

 وزجلَا ي ذَِلك نيا با ِفيمقَِطعنم أَو ،.  

ا أَنَّ الْقُدلَنوِبِه وجالَ وِليِم حسلَى التِة عروِد الْقُدجِحلِّ ِلوالْم قْتا وودجوإذَا كَانَ م وزجي اِفِعيقَالَ الشِليِم وسلَى التةَ عر
ِبالتحِصيِل فَلَا بد ِمن اسِتمراِر الْوجوِد ِفي مدِة الْأَجِل ِليتمكَّن ِمن التحِصيِل وِلأَنَّ كُلَّ حاٍل ِمن أَحواِل الْمدِة يجوز أَنْ 

إلَي لَمسالْم وتمِة ِبأَنْ يدا ِللْمِحلكُونَ مقِْد إلَى يِحِني الْع ِمن ودجوم وا هِفيم لَمأَس لَوا ِفيِه وودجوكُونَ مأَنْ ي ِبرتِه فَاع
سخ السلَم وأَخذَ ِحِني الْمِحلِّ فَحلَّ السلَم فَلَم يقِْبضه حتى انقَطَع فَالسلَم صِحيح علَى حاِلِه ورب السلَِم ِبالِْخياِر إنْ شاَء فَ

رأْس ماِلِه ، وِإنْ شاَء انتظَر إلَى حاِل وجوِدِه ولَو أَسلَم ِفيما يجوز أَنْ ينقَِطع عن أَيِدي الناِس كَالرطَِب إنْ أَسلَم ِفي حاِل 
 ازِقطَاِعِه جلَ انِحلَّ قَبلَ الْمعجوِدِه وجو.  

ِإنْ جِر والْقَد لُومعم ها ؛ ِلأَنلُومعا مبرضا ولُومعا منزاِلِح وِك الْممِفي الس لَمالس وزجيو وزجِقطَاِعِه لَا يان دعِحلَّ بلَ الْمع
الس وزجلَا يقَِطٍع ونم رغَي وِليِم ؛ إذْ هسالت ورقْدِف مصوطُ الْوبضم قالَِّذي ش وه اِلحالْمو ، فَاِوتتم ها ؛ ِلأَنددِفيِه ع لَم

بطْنه وجِعلَ ِفيِه الِْملْح ولَا خير ِفي السلَِم ِفي السمِك الطَِّري إلَّا ِفي ِحيِنِه وزنا معلُوما وضربا معلُوما ؛ ِلأَنه ينقَِطع ِفي 
    الشتاِء حتى لَو كَانَ ِفي بلٍَد لَا ينقَِطعزماِن

يجوز مطْلَقًا ، وِإنما يجوز وزنا لَا عددا وعن أَِبي حِنيفَةَ أَنه لَا يجوز ِفي لَحِم الِْكباِر ِمنها وِهي الَِّتي تنقَِطع اعِتبارا ِبالسلَِم 
ِم ِعنِفي اللَّح هاِلِحِه ؛ ِلأَنلَا مِه وِنيفَةَ لَا طَِريأَِبي ح دِك ِعنمِفي الس لَمالس وزجلَا ي ِخيِفي الْكَرِة ، وايكَذَا ِفي الِْهد هد

  .يختِلف ِبالسمِن ، والْهزاِل فَهو كَاللَّحِم 

 فوسو يقَالَ أَباِلِح: وِفي الْم وزجإلَّا ي اِلحقَالُ ملَا يو لُوحمم أَو ، ِملْح كمقَالَ سأَنْ ي حالْأَفْصا ، ولُومعا منزى ومإذَا س 
حجةُ ِللُّغِة الْفَِصيحِة قَوله تعالَى ِفي لُغٍة رِديئٍَة احتجوا لَها ِبقَوِل الشاِعِر بصِريةٌ تزوجت ِمصِريا أَطْعمها الْماِلح والطَِّريا ، والْ

 } اجأُج ذَا ِملْحهو هابراِئغٌ شس اتفُر ذْبذَا عاِن هرحِوي الْبتسا يما } وأَمو ، اِلحقُلْ مي لَمِة ولُوحالْم ِديدش أَي
نه يجوز السلَم ِفيِه كَيلًا ووزنا ولَا يجوز السلَم ِفي اللَّحِم ِعند أَِبي حِنيفَةَ ، وِإنْ السمك الصغار إذَا كَانَ يكَالُ فَالصِحيح أَ

وزجا يمهدِعنا وِتهكَثْرِقلَِّة الِْعظَاِم واِل وزالْهِن ، ومِبالس ِلفتخي هاِة ؛ ِلأَنالش ا ِمنِضعوم نيى بمِم إذَا سِفي اللَّح لَمالس 
مكَانا معلُوما ِمن الشاِة ؛ ِلأَنه موزونٌ مضبوطُ الْوصِف وِلهذَا يضمن ِبالِْمثِْل ويجوز اسِتقْراضه وزنا ولَا يجوز ِفي لَحِم 

 فصو ِكنملَا ي ها ؛ ِلأَناعموِر إجالطُّي ِلفتخلَا ي ها ؛ ِلأَننزطِْن وِم الْبحشِة وِفي الْأَلْي لَمالس وزجيو هِضٍع ِمنوم.   

 لُهلًا  : قَوجؤإلَّا م لَمالس ِصحلَا يو   

  .اِك رأِْس الْماِل جاز فَِإنْ أَسلَما حالا ، ثُم أَدخلَا الْأَجلَ قَبلَ اِلافِْتراِق وقَبلَ اسِتهلَ

 لُهقَو :  
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   ولَا يجوز إلَّا ِبأَجٍل معلُوٍم  

   .واختلَفُوا ِفي أَدناه فَِقيلَ شهر وِقيلَ ثَلَاثَةُ أَياٍم ، والْأَولُ أَصح كَذَا ِفي الِْهدايِة 

 لُهٍل : قَوجاِل رِبِمكْي لَمالس ِصحلَا يِنِه ويِبع    

هذَا إذَا لَم يعرف ِمقْداره ؛ ِلأَنه ربما يِضيع فَيؤدي إلَى الْمنازعِة ولَا بد أَنْ يكُونَ الِْمكْيالُ ِمما لَا ينقَِبض ولَا ينبِسطُ 
وزجِسطُ لَا يبنيو قَِبضنا ياِع فَِإنْ كَانَ ِممكَالِْقص.   

 لُهقَو :  

   ولَا ِبِذراِع رجٍل ِبعيِنِه  

  .هذَا إذَا لَم يعرف ِمقْداره أَيضا ؛ ِلأَنه قَد يموت قَبلَ حلُوِل أَجِل السلَِم 

 لُهقَو :  

   ولَا ِفي طَعاِم قَريٍة ِبعيِنها ولَا ِفي تمِر نخلٍَة ِبعيِنها  

ِلأَن ٌء أَميا شهِة ِمننالس كُونُ ِفي ِتلْكى أَيردلَا ي ه؛ ِلأَن زجي ٍة لَمِديدٍة جِفي ذُر ٍة ، أَوِديدطٍَة جِفي ِحن لَمأَس لَوو ِدمعني قَد ه
  .لَا 

 لُهقَو:   

  

   لْعقِْد ِجنس معلُوم ولَا يِصح السلَم إلَّا ِبسبِع شراِئطَ تذْكَر ِفي ا 

  .ِمثْلُ ِحنطٍَة ، أَو شِعٍري ، أَو ذُرٍة ، أَو تمٍر 

  

  لُهقَو : لُومعم عونو   

 لُهاَء قَورمح اَء ، أَوضيٍة بذُر أَو ، ِقِليعم أَو ، ِنيرٍر بمِمثْلُ ت  

   وِصفَةٌ معلُومةٌ  

  .، أَو وسٍط ِمثْلُ جيٍد 
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  لُهقَو : لُومعم ارِمقْدو   

 نم ِرطْلٌ ، أَو أَو دم أَو ، ِلِه قَِفيزكَقَو  

  لُومعلٌ مأَجو   

  .ِمثْلُ شهٍر ، أَو سنٍة 

 لُهقَو :  

 ع قْدالْع لَّقعتا ياِل إذَا كَانَ ِممأِْس الْماِر رِرفَةُ ِمقْدعموِد ودعالْموِن ، وزوالْمِكيِل ، وِرِه كَالْملَى قَد   

  .واحترز ِبذَِلك عن الثِّياِب ، والْحيواِن وهذَا إنما يشترطُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

م يحتج إلَى معِرفَِة قَدِرِه ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود يحصلُ ِبالِْإشارِة وقَالَ أَبو يوسف ومحمد إذَا كَانَ رأْس الْماِل عينا مشارا إلَيِه لَ
د ا ِمنكَف لَمإذَا أَس هوِض ِفي الثَّاِني ؛ ِلأَنقْبالَِة الْمهي إلَى جدؤت الَةَ ذَِلكهِنيفَةَ أَنَّ جِلأَِبي حةَ ورالْأُجو ، نالثَّم هبفَأَش اِهمر

فَوجد ِفي بعِضها زيوفًا انفَسخ الْعقْد ِفيِه ولَم يعلَم ِمقْداره ِمن رأِْس الْماِل ولَا يشِبه هذَا إذَا كَانَ رأْس الْماِل ثَوبا ؛ ِلأَنَّ 
  .قَدره لَيس ِبمعقُوٍد علَيِه 

 لُهقَو :  

    الَِّذي يوِفيِه ِفيِه إذَا كَانَ لَه حملٌ ومؤنةٌ وتسِميةُ الْمكَاِن 

 هثُ لَِقييِه حإلَي هلِّمسي هةَ فَِإننؤلَا مو لَ لَهما لَا حا مأَمٍط ، ورِبش ذَِلك سلَي دمحمو فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنه
  .فَةَ وِعندهما يسلِّمه ِفي مكَاِن الْعقِْد وهذَا كَالِْمسِك ونحِوِه ِعند أَِبي حِني

 لُهقَو :  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَبكَ: وِفي م هلِّمسيِليِم وسكَاِن التلَا إلَى ما ونيعاِل إذَا كَانَ مأِْس الْمِة رِميسإلَى ت اجتحاِن لَا ي
   الْعقِْد 

   .ِلأَنه ملَك ِفي هذَا الْمكَاِن فَيسلِّمه ِفيِه 

 لُهقَو :  فَاِرقَهلَ أَنْ ياِل قَبالْم أْسر قِْبضى يتح لَمالس ِصحلَا يو   

 ، لَمطُلُ السبا لَا ياِفياِء إنْ كَانَ صا ِفي الْممهدلَ أَحخفَِإنْ د أُغِْمي ا ، أَوِلِسِهمجا ِفي مامِإنْ نطَلَ ، وا بِإنْ كَانَ كَِدرو
علَيِهما ، أَو قَاما يمِشياِن معا لَم يبطُلْ والصرف علَى هذَا ولَا يِصح السلَم إذَا كَانَ ِفيِه ِخيار الشرِط لَهما ، أَو ِلأَحِدِهما ؛ 

ِض ، ِلأَنالْقَب دعلَِم بقَا ِفي السرافْت لَوو فَرِخلَافًا ِلز ازج اِل قَاِئمالْم أْسراِق ولَ اِلافِْترقَب ارقَطَ الِْخيِض فَِإنْ أَسالْقَب اممت عنمي ه
 فَِإنْ تجوز ِبها صح السلَم ، وِإنْ استبدلَها بطَلَ السلَم ِعند أَِبي حِنيفَةَ ثُم وجد الْمسلَم إلَيِه رأْس الْماِل زيوفًا ، أَو نبهرجةً
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.  

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبإ: و لَهدبتوفًا فَاسيا زهضعب دجا إذَا وأَمطُلُ ، وبلَا ي دِلِس الرجا ِفي ملَهدبتا لَا إنْ اسِسرينْ كَانَ ي
يبطُلُ واختِلف ِفي قَدِرِه فَذَكَر محمد أَنه يستبِدلُ أَقَلَّ ِمن النصِف فَِإنْ كَانت الزيوف النصف بطَلَ الْعقْد إجماعا ِفيها ، 

ِدلُ مبتسي هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع فوسو يى أَبورو أْسر دجا فَِإنْ وِفيه قْدالْع قَضتلَى الثُّلُِث انع ادالثُّلُِث فَِإنْ ز نيبو هنيا ب
قِِّه فَصِس حِجن ا ِمنسلَي اصصالرو وقتا ِلأَنَّ الساعمإج قْدطَلَ الْعاِق باِلافِْتر دعا باصصر وقًا ، أَوتاِل سا الْممهكَأَن ار

   .افْترقَا ِمن غَيِر قَبٍض 

 لُهِضِه  : قَولَ قَبلَِم ِفيِه قَبسلَا ِفي الْماِل وأِْس الْمِفي ر فرصالت وزجلَا يو   

صالَى فَِبالتعاللَِّه ت قِلح اِجبِلِس وجِفي الْم هضاِل فَِإنَّ قَبالْم أْسا رأَم ِرئبِه أَنْ يلَِم إلَيسِللْم وزجلَا يو قُطُ ذَِلكسِف ِفيِه ير
 بذَا إذَا قَِبلَ رهو قْدطَلَ الْعبو ضقَطَ الْقَبس هأَ ِمنرفَِإذَا أَب اِجبِلِس وجِفي الْم هضاِل ؛ ِلأَنَّ قَبأِْس الْمر لَِم ِمنالس بر

 شيئًا ِمن غَيِر ِجنِسِه ؛ ِلأَنه يسقُطُ -  ِعوض رأِْس الْماِل - براَءةَ فَِإنْ ردها لَم يبطُلْ السلَم ولَا يجوز أَنْ يأْخذَ السلَِم الْ
 لَامِه السلَيِلِه عِفيِه فَِلقَو لَمسا الْمأَمو ، ضٍء فَ{ الْقَبيِفي ش لَمأَس نِرِه مإلَى غَي ِرفْهصِبيِع } لَا يِفي الْم فرصالتو ِبيعم هِلأَنو
 شيئًا ِمن غَيِر ِجنِسِه ولَو تقَايلَا السلَم لَم يجز أَنْ - ِعوض الْمسلَِم ِفيِه -قَبلَ الْقَبِض لَا يجوز وِلهذَا لَا يجوز أَنْ يأْخذَ 

أَراد ِبالسلَِم الْمسلَم ِفيِه } لَيس لَك إلَّا سلَمك ، أَو رأْس ماِلك {  ِبرأِْس الْماِل شيئًا ِمن غَيِر ِجنِسِه قَالَ علَيِه السلَام يأْخذَ
 الْماِل ِحني انِفساِخ الْعقِْد ، ثُم إذَا تقَايلَا السلَم لَم يجز ِلرب فَصار تقِْديره لَا تأْخذْ إلَّا الْمسلَم ِفيِه حالَ بقَاِء السلَِم أَو رأِْس

نه دين لَا الْماِل أَنْ يشتِري ِمن الْمسلَِم إلَيِه ِبرأِْس الْماِل شيئًا حتى يقِْبضه كُلَّه ويجوز تأِْجيلُ رأِْس الْماِل بعد الِْإقَالَِة ؛ ِلأَ
   .يِجب قَبضه ِفي الْمجِلِس كَساِئِر الديوِن 

 لُهِضِه  : قَولَ قَبلَِم ِفيِه قَبسةُ ِفي الْمِليولَا التِركَةُ والش وزجلَا تو   

   .ِلأَنه تصرف ِفيِه قَبلَ الْقَبِض 

 لُهِفي ا : قَو لَمالس وزجيةً وقْعرا وضرعى طُولًا وماِب إذَا سلثِّي   

ِبالْقَاِف أَي ِغلْظَةً وثَخانةً ؛ ِلأَنه أَسلَم ِفي مقْدوِر التسِليِم ، وِإنْ كَانَ ِفي ثَوٍب حِريٍر فَلَا بد ِمن بياِن ِجنِسِه ووزِنِه أَيضا ؛ 
   .ِلأَنه مقْصود ِفيِه 

 لُهِز  : قَورلَا ِفي الْخاِهِر ووِفي الْج لَمالس وزجلَا يو   

ِلأَنها تتفَاوت تفَاوتا فَاِحشا وأَما السلَم ِفي الْخبِز فَِفيِه ِخلَاف قَالَ ِفي الِْهدايِة السلَم ِفيِه جاِئز ِفي الصِحيِح احترز ِبقَوِلِه ِفي 
وأَما السلَم ِفي الْخبِز فَلَا يجوز : صِحيِح عما رِوي عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه لَا يجوز السلَم ِفي الْخبِز ذَكَره ِفي الْمبسوِط فَقَالَ ال

  .ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنه يتفَاوت ِبالنضِج وعدِمِه 
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ريِة عن الِْإماِم خواهر زاده لَا يجوز السلَم ِفي الْخبِز ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا وزنا ولَا عددا وِعند أَِبي يوسف يجوز وِفي الذَِّخ
ِط السلَِم ِلحاجِة الناِس إلَيِه كَذَا ِفي النهايِة ، وِفي وزنا واختار الْمشاِيخ رِحمهم اللَّه تعالَى قَولَ أَِبي يوسف إذَا أَتى ِبشراِئ

ِصغاِر اللُّؤلُِؤ الَِّذي يباع وزنا يجوز السلَم ِفيِه ؛ ِلأَنه ِمما يعلَم ِبالْوزِن ولَا يجوز السلَم ِفي الرماِن ، والِْبطِّيِخ ، والِْقثَّاِء 
السِر ِفيِه والِْكبِر ، وغِتلَاِف الصِل ِلاخجفَر.   

 لُها  : قَولُومعا منلَبى ممإذَا س رالْآجِن ، ولَِم ِفي اللَّبِبالس أْسلَا بو   

ضرعو طُولَه ا إذَا ذَكَرلُومعم ِصريا يمِإنو طُهبض ِكنمي ِديدع ه؛ ِلأَن كَهمسو ه.   

 لُهِفيِه  : قَو لَمالس ازاِرِه جِرفَةُ ِمقْدعمطُ ِصفَِتِه وبض كَنا أَمكُلُّ مو   

   .ِلأَنه لَا يفِْضي إلَى الْمنازعِة 

 لُهِف : قَو لَمالس وزجاِرِه لَا يِرفَةُ ِمقْدعلَا مو طُهبض ِكنما لَا يميِه و   

   .ِلأَنه مجهولٌ يفِْضي إلَى الْمنازعِة 

 لُهاِع  : قَوبالسالْكَلِْب وِد ، والْفَه عيب وزجيو   

 ِلأَنه لَا ينتفَع ِبِهما ويجوز بيع الْمعلَّم وغَير الْمعلَِّم ِفي ذَِلك سواٌء وعن أَِبي يوسف لَا يجوز بيع الْأَسِد ولَا الْكَلِْب الْعقُوِر
الِْفيلُ كَالِْخنِزيِر ِعند محمٍد نِجس : الِْهرِة ِبالِْإجماِع ويجوز بيع الِْفيِل ؛ ِلأَنه ينتفَع ِبالْحمِل علَيِه وِبعظِْمِه ، وِفي الِْهدايِة 

هر ِجلْده ِبالدباغَِة وِعظَامه نِجسةٌ لَا يجوز بيعها واِلانِتفَاع ِبها وعن أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف هو ِبمنِزلَِة الْعيِن حتى لَا يطْ
فَر دا الِْقرأَماغَِة ، وبِبالد هِجلْد رطْهيِبِه و فَعتنيو هظْمع اعباِع يبالس ِكنمي ه؛ ِلأَن اِئزج هعيِنيفَةَ أَنَّ بأَِبي ح نع نسى الْحو

اِلانِتفَاع ِبِجلِْدِه كَالسباِع وعن أَِبي يوسف لَا يجوز بيعه ؛ ِلأَنه ِفي الْغاِلِب يبتاع ِللْملَاِهي ، وأَما لُحوم السباِع فَعن أَِبي 
يفَةَ ِفي بيِعها ِروايتاِن ِفي ِروايٍة لَا يجوز ولَو كَانت مذَكَّاةً وهو الصِحيح ؛ ِلأَنه لَا ينتفَع ِبِه ولَا ِعبرةَ ِبِإطْعاِمِه ِللِْكلَاِب ، حِن

 ِقيلَ ولَا يجوز بيع جلُوِد الْميتاِت قَبلَ الدباِغ ولَا يجوز بيع ِجلِْد وِفي ِروايٍة يجوز إذَا كَانت مذَكَّاةً ؛ ِلأَنه طَاِهر علَى ما
اِلانو اَءهِشرِر وعالْبِجِني ، ورالس عيا بِميعا جنابحأَص ازأَجاِغ وبِبالد رطْهلَا ي هوغًا ؛ ِلأَنبدكَانَ م لَوِزيِر وقُوِد الِْخنِبِه ِللْو ِتفَاع

 ماِت آدنِن بلَب عيب وزجلَا يو.   

 لُهِزيِر  : قَوالِْخنِر ، ومالْخ عيب وزجلَا يو   

 امرا حمهِلأَن.   

 لُهقَو :  الْقَز عكُونَ مإلَّا أَنْ ي وِد الْقَزد عيب وزجلَا يو   

هدذَا ِعنهو دمحقَالَ ما وم : ِفيِه الْقَز رظْهي ِإنْ لَمو ، وزجي.   
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 لُهاِت  : قَوارالْكُو عكُونَ مِل إلَّا أَنْ يحلَا النو   

الْأَحناِش ، والْحياِت ، والْعقَاِرِب والْفَأْرِة وقَالَ محمد يجوز ، وِإنْ انفَرد إذَا كَانَ مجتِمعا محرزا ولَا يجوز بيع الْهوام كَ
 ِر ذَِلكغَيِع وفْدالضوِم والْبو ،.   

 لُهلَى الْ : قَوع مهقْدةً فَِإنَّ عاصِزيِر خالِْخنِر ، وماٌء إلَّا ِفي الْخوس ِلِمنيساِت كَالْماعِة ِفي الِْبيلُ الذِّمأَهقِْد وِر كَعمخ
   الْمسِلِم علَى الْعِصِري وعقْدهم علَى الِْخنِزيِر كَعقِْد الْمسِلِم علَى الشاِة 

مخ يِذم ِمن يِذم اعِإذَا بونَ وِقدتعا يمو مكَهرتا أَنْ ننأُِمر نحنو ِتقَاِدِهمالٌ ِفي اعوا أَمها ، ؛ ِلأَنلَمأَس ا ، ثُمِزيرِخن ا ، أَور
أَو أَحدهما قَبلَ الْقَبِض بطَلَ الْبيع ، وِإنْ كَانَ بعد الْقَبِض جاز الْبيع سواٌء قَبض الثَّمن ، أَو لَم يقِْبضه فَِإنْ صارت خلا قَبلَ 

  .إنْ شاَء أَخذَه ، وِإنْ شاَء تركَه ِعندهما الْقَبِض فَالْمشتِري ِبالِْخياِر 

وقَالَ محمد الْعقْد باِطلٌ ؛ ِلأَنه قَد بطَلَ ِبالِْإسلَاِم فَلَا يِصح إلَّا ِباِلاسِتئْناِف ولَو اشترى عبدا مسِلما جاز وأُجِبر علَى بيِعِه ِلئَلَّا 
   .ه ِبالِْخدمِة وكَذَا إذَا أَسلَم عبد الذِّمي أُجِبر علَى بيِعِه وكَذَا إذَا اشترى مصحفًا أُجِبر علَى بيِعِه يستِذلَّ

  

   باب الصرِف  

.  

من انتمى إلَى غَيِر أَِبيِه { فًا ، والْفَرض عدلًا وِمنه الْحِديثُ هو الزيادةُ وِمنه سميت الِْعبادةُ الناِفلَةُ صر: الصرف ِفي اللُّغِة 
الْعدلُ هو الْفَرض والصرف هو النفَلُ وسمي الْفَرض عدلًا ؛ ِلأَنه أَداُء الْحق إلَى } لَا يقْبلُ اللَّه ِمنه صرفًا ولَا عدلًا 

تسِع الْمرِفي الشِة ، وايهكَذَا ِفي الن ٍة : ِحقوصصخِه ِبِصفٍَة ملَيدِفي ب دالرفِْل والن نةٌ عارِعب.  

 اللَّه هِحمقَالَ ر :  

  عيالْب وه فرالص   

ِع وربى التنعِفيِه م سِن لَيالَيولٌ ِفي مقَبو ابإجي هلَِم ِلأَنٍم كَالسِباس صتِع اخيالْب ناٍن ععِبم دفَرا انلَم هِع إلَّا أَنيى الْبنعذَا مه
.  

  

  لُهاِن : قَوِس الْأَثْمِجن ِه ِمنيضِعو اِحٍد ِمنإذَا كَانَ كُلُّ و   

ِب ، والِْفضِة ِبالِْفضِة وأَحِدِهما ِبالْآخِر ، وِإذَا اختص ِباسِم الصرِف اختص بيِع الذَّهِب ِبالذَّه: الصرف اسم ِلعقُوٍد ثَلَاثٍَة 
يار ِفيِه فَِإنْ أَبطَلَ ِبشراِئطَ ثَلَاثٍَة أَحدها وجود التقَابِض ِمن ِكلَا الْجاِنبيِن قَبلَ التفَرِق ِبالْأَبداِن ، والثَّاِني أَنْ يكُونَ باتا لَا ِخ

 انقَلَب جاِئزا ِخلَافًا ِلزفَر ، والثَّاِلثُ أَنْ لَا يكُونَ بدلُ الصرِف - ورأْس الْماِل قَاِئم - صاِحب الِْخياِر ِخياره قَبلَ التفَرِق 
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: لتفَرِق وتقَدما علَيِه ، ثُم تفَرقَا عن قَبٍض ِمن الْجاِنبيِن انقَلَب جاِئزا فَِلزفَر مؤجلًا فَِإنْ أَبطَلَ صاِحب الْأَجِل أَجلَه قَبلَ ا

عيالْب ازالٍَّة جٍم حها ِبأَلِْف ِدرِميعا جمهاعٍم بهِمائَةُ ِدر هنزٍة وِفض قا طَوِقهنةٌ ِفي عاِريج لٌ لَهجِق رالطَّوِة واِريِفي الْج 
 عيبو ، فرطَلَ الصِن بياِنبالْج ٍض ِمنِر قَبغَي نقَا عرافْت ا فَلَوعيِعِمائٍَة بةُ ِبِتساِريالْجفًا ورالْأَلِْف ص ِبِمائٍَة ِمن قكُونُ الطَّويو

ِعِمائٍَة ِبِخلَاِف مِبِتس ِحيحِة صاِريالْجعيطُلُ ببيا واعماِطلٌ إجب فرٍل فَالصا ِبأَلٍْف إلَى أَجمهاعا إذَا ب   

لْجاِريِة لَا يبطُلُ ِفي ا: الْجاِريِة أَيضا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يبطُلُ ِفي الْجاِريِة فَأَبو حِنيفَةَ فَرق بينهما فَقَالَ ِفي الْأُولَى 
؛ ِلأَنَّ الْعقْد ِفيِهما انعقَد علَى الصحِة ، وِإنما بطَلَ الصرف ِلفَواِت شرٍط ِمن شراِئِطِه فَلَم يوِجب ذَِلك إبطَالَ الْبيِع ِفي 

   . الصرف انعقَد علَى الْفَساِد فَأَوجب ذَِلك فَساد بيِع الْجاِريِة الْجاِريِة ، وِفي الثَّاِنيِة إنما يبطُلُ بيع الْجاِريِة ؛ ِلأَنَّ

 لُهإلَّا ِمثْلًا ِبِمثٍْل  : قَو زجي ٍب لَما ِبذَهبذَه ٍة ، أَوةً ِبِفضِفض اعفَِإنْ ب   

إن اعب ى لَوتح طٌ ِفي ذَِلكراةَ شاوس؛ ِلأَنَّ الْم وغًا ِمنصاًء مإن اعا إذَا بفَاِضلًا ِبِخلَاِف متم وزجٍة لَا ياِء ِفضٍة ِبِإناَء ِفض
لَيع وصصننَ مز؛ ِلأَنَّ الْو وزجفَاِضلًا لَا يتاِس محِبالن اسحأَنَّ الن عفَاِضلًا متم وزجثُ يياٍس ححن اٍء ِمناٍس ِبِإنحِه ِفي ن

الِْفضِة والذَّهِب فَلَا يتغير ِفيِه ِبالصناعِة ولَا يخرج عن أَنْ يكُونَ موزونا ِبالْعادِة ؛ ِلأَنَّ الْعادةَ لَا تعاِرض النص ، وأَما 
ح ِديدكَذَا الْحِة واعناِن ِبالصريغتفَي فْرالصو اسحأَنْ الن ِمن جرخِف فَيرا ِبالْعِفيِهم نَ ثَاِبتزاِس ؛ ِلأَنَّ الْوحالن كْمح هكْم

 لُهِة ، قَوايها كَذَا ِفي النددا عمهوِع ِمننصِع الْمياِس ِفي بِف النارعِة ِلتعنا ِبالصونزوكُونَ مي :  

 لَفَا ِفي الْجتِإنْ اخِة واعنالصِة ودو   

 همِن وبصغفَالْم هرٍة فَكَسِفض قُلْب بغَص نذَا قَالُوا ِفيمِلها وةَ لَها لَا ِقيمبِفيِه الر تثْبا يا ِفيمهسِجن ةَ إذَا لَاقَتدو؛ ِلأَنَّ الْج
ذَّهِب وِإنْ شاَء أَخذَ الْقُلْب مكْسورا ولَا شيَء لَه ، وِإذَا تبايعا ِفضةً ِبِفضٍة ، ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَخذَ ِقيمته مصوغًا ِمن ال

ةُ الِْخلَاِف تِقيم تفَِإنْ كَان اِئزج عيِسِه فَالْبِخلَاِف ِجن ِمن رٌء آخيا شمهالْأَقَلِّ ِمن عمو ا أَكْثَرِدِهمنُ أَحزوِة واديةَ الزلُغُ ِقيمب
 وزجِلي لَاهخا أَدمِإنِة ، وضيالْبِة ، وزوالْجقَِليلَةً كَالْقَلِْس ، و تِإنْ كَانٍة ، واهِر كَرغَي ِمن وزجِفيِه ي نابغتا يأَقَلَّ ِبم أَو ،

كَيف نِجده ِفي قَلِْبك : حكِْم ولَِكنه مكْروه وهكَذَا رِوي عن محمٍد أَنه كَِرهه فَِقيلَ لَه الْعقْد فَِإنَّ الْعقْد جاِئز ِمن طَِريِق الْ
  .قَالَ أَِجده ِمثْلَ الْجبِل 

وزجلَا ي عيِوِه فَِإنَّ الْبحناٍب ورت ِمن ةٌ كَكَفِللِْخلَاِف ِقيم كُني ِإنْ لَمكُونُوةَ لَا يادي؛ ِلأَنَّ الز    

   .ِبِإزاِئها بدلٌ فَيكُونُ ِربا 

 لُهاِق  : قَولَ اِلافِْترِن قَبيضِض الِْعوقَب ِمن دلَا بو   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عاَء { ِلقَوهاَء وهٍد وا ِبيدي } {ِحني رمِن عقَالَ ِلابو فَاِرقْهِة لَا تِبالِْفض بالذَّه ِبيعأَنْ ي لَه ذَكَر 
 سا لَبكُمنيبو { اِربِض الْأَخعِفي بو ، } ِفيوتسى تتح فَاِرقْهلَا تو هعم طٍْح فَِثبس ِمن ثَبِإنْ وِإنْ } وو ، رمقَالَ عو

تيلَ بخدأَنْ ي كظَرنتاِن اسنيعتا ياٌء كَانوسو ، ِهلْهمِرِه فَلَا تغَي ِف ، أَورِل الصداِج برِلِإخ هتيلَ بخدأَنْ ي أَي هِظرنفَلَا ت ه
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رالْمِر ، وونَ الْآخا دمهدأَح نيعتي وِب ، أَورضاِن كَالْمنيعتلَا ي وِغ ، أَوصاِن كَالْمِشيما يبذَه ى لَوتاِن حدِبالْأَب اقاِلافِْتر اد
   .معا ِفي ِجهٍة واِحدٍة فَرسخا ، أَو أَكْثَر ، أَو ناما ِفي الْمجِلِس أَو أُغِْمي علَيِهما لَا يبطُلُ الصرف ؛ ِلأَنهما لَيسا ِبمفْتِرقَيِن 

 لُهِإ : قَوو ضقَابالت بجولُ وفَاضالت ازِة جِبالِْفض بالذَّه اعذَا ب   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عفَِلقَو ضقَابا التأَمِس ، وِتلَاِف الِْجنلُ فَِلاخفَاضا التاَء { أَمهاَء وا إلَّا هِرِق ِربِبالْو بالذَّه {.   

 لُهقَو :  قْدطَلَ الْعا بِدِهمأَح ِن أَويضِض الِْعولَ قَبِف قَبرقَا ِفي الصرِإنْ افْتو   

اِز لَا شوطُ الْجرِف شرِفي الص ضقَابلُ أَنَّ التذَا الْقَولُّ هديا واِئزج قَِلبنلَا ي ذَِلك دعب هضقَب لَو هأَن هتفَاِئدِعقَاِد وطُ اِلانر
بطَلَ الْعقْد ولَا بطْلَانَ : التقَابض ِفي الصرِف شرطٌ ِلبقَاِء الْعقِْد لَا ِلانِعقَاِدِه وِصحِتِه ؛ ِلأَنه قَالَ ِفي الِْكتاِب : قَالَ ِفي النهايِة 

   .إلَّا بعد اِلانِعقَاِد والصحِة 

 لُهقَو : ِضِه ولَ قَبِف قَبرِن الصِفي ثَم فرصالت وزجلَا ي   

حتى لَو باع ِدينارا ِبعشرِة دراِهم فَقَبلَ قَبِض الْعشرِة اشترى ِبها ثَوبا ، أَو مِكيلًا ، أَو موزونا فَالْبيع فَاِسد وثَمن الصرِف 
ضه ويِتم الصرف بينهما وكَذَا إذَا أَبرأَه ِمن ثَمِن الصرِف قَبلَ قَبِضِه ، أَو وهبه لَه لَم يجز ؛ ِلأَنه تصرف ِفيِه علَى حاِلِه يقِْب

بلْهما لَم يبطُلْ قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا وهب لَه ثَمن الصرِف قَبلَ قَبِضِه فَِإنْ قَِبلَ الْبراَءةَ ، أَو الِْهبةَ بطَلَ الصرف ، وِإنْ لَم يقْ
بجِض فَيالْقَب اِع ِمنِتنقِْد ِباِلامالْع خفَس ِريدي هِض ؛ ِلأَنلَى الْقَبع ِبرأُج لَه ِهبا وذَ مأْخأَنْ ي اِهبى الْوةَ فَأَبلْ الِْهبقْبي فَلَم ر

   .علَى ما يِتم ِبِه الْعقْد ؛ ِلأَنَّ ِفي تماِمِه حق الْآخِر 

 لُهفَةً  : قَوازجِة مِب ِبالِْفضالذَّه عيب وزجيو   

جاِئز فَكَذَا الْمجازفَةُ إلَّا أَنه يشترطُ الْقَبض ِفي ِلأَنه لَيس ِفي الْمجازفَِة أَكْثَر ِمن التفَاضِل والتفَاضلُ بين الذَّهِب ، والِْفضِة 
   .الْمجِلِس 

 لُهكَانَ  : قَوو عيالْب ازا جمهِدر ِسنيمِنِه خثَم ِمن فَعا فَدمهونَ ِدرسمخ هتِحلْيٍم وهى ِبِمائَِة ِدرلحفًا ميس اعب نمو
قْبالْم ذَِلك نيبي ِإنْ لَمِة ، وةَ الِْفضِحص وض   

ِلأَنَّ ِحصةَ الِْفضِة يستحق قَبضها ِفي الْمجِلِس وِحصةَ السيِف لَا يستحق قَبضها ِفي الْمجِلِس فَِإذَا نقَد ِمقْدار الِْحلْيِة وقَع ما 
قحتسالْم نع قَدن.   

 لُهقَو :  
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   خذْ هِذِه الْخمِسني ِمن ثَمِنِهما : وكَذَِلك ؛ إذْ قَالَ  

 ؛ ِلأَنَّ أُمور الْمسِلِمني محمولَةٌ علَى الصحِة ما أَمكَن ولَا يمِكن ذَِلك إلَّا ِبأَنْ يصِرف الْمقْبوض إلَى ما يستحق قَبضه وِلأَنَّ

، وِإنما يخرجاِن ِمن } يخرج ِمنهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ { اِلاثْنيِن قَد يعبر ِبِهما عن الْواِحِد وعن الْجماعِة قَالَ اللَّه تعالَى 
ما ؛ ِلأَنَّ الْماِلح ، والْعذْب يلْتِقياِن فَيكُونُ الْعذْب كَاللِّقَاِح ِللْماِلِح مع أَنَّ الْخروج ِمن أَحِدِه" ِمنهما " الْماِلِح ، وِإنما قَالَ 

  .يخرج الْولَد ِمن الذَّكَِر ، والْأُنثَى : كَما يقَالُ 

  

  لُهِة : قَوِفي الِْحلْي قْدطَلَ الْعقَا برى افْتتا حضقَابتي فَِإنْ لَم   

ِلأَنها صرف وكَذَا السيف إنْ كَانَ لَا يتخلَّص إلَّا ِبضرٍر ؛ ِلأَنه لَا يمِكن تسِليمه ِبدوِن الضرِر وِلهذَا لَا يجوز إفْراده ِبالْبيِع 
  .كَالِْجذِْع ِفي السقِْف 

 لُهقَو :  

 رِر ضيِبغ لَّصختِإنْ كَانَ يِة وطَلَ ِفي الِْحلْيبِف ويِفي الس عيالْب ازٍر ج   

 وزجى لَا يردلَا ي أَقَلَّ ، أَو ا ، أَوِمثْلَه تِة فَِإنْ كَانالِْحلْي ِمن ديةُ أَزدفْرةُ الْمالِْفض تذَا إذَا كَانهِع ويِبالْب هادإفْر كَنأَم هِلأَن
 عيالْب.   

 لُهقَو :  ضا قَبِفيم حصو قِْبضي ا لَمِفيم عيطَلَ الْبِنِه بثَم ضعب ضقَب قَدقَا ورافْت ٍة ، ثُماَء ِفضإن اعب نمو   

ِرئ ؛ ِلأَنه يِصح ، ثُم يبطُلُ ِباِلافِْتراِق فَلَا يِشيع ِلأَنه صرف كُلَّه فَصح ِفيما وِجد شرطُه وبطَلَ ِفيما لَا يوجد ، والْفَساد طَا
" صرف كُلَّه " ِبِخلَاِف مسأَلَِة السيِف ومعنى الشيوِع أَنْ يكُونَ ِلكُلِّ واِحٍد ِمن الْبدلَيِن حظٌّ ِمن جملَِة الْآخِر فَقَولُنا 

  .ِة السيِف احِتراز ِمن مسأَلَ

 لُهقَو :  

   وكَانَ الِْإناُء شِركَةً بينهما  

 ِمن اقاِلافِْتر وهِلِه وِقب اَء ِمنج ِه ؛ ِلأَنَّ ذَِلكلَيع قَتفَرفْقَةَ تأَنَّ الص عم ارالِْخي تثْبي ا لَممِإنا ، ومهاِحٍد ِمنِلكُلِّ و ارلَا ِخيو
  .يِر قَبٍض فَكَأَنه رِضي ِبذَِلك غَ

 لُهقَو :  

   وِإنْ اُستِحق بعض الِْإناِء  

  يعِني بعضا يتعدى إلَى نِصيِب الْمشتِري ، أَو لَا يتعدى 
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   َء ترك كَانَ الْمشتِري ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَخذَ الْباِقي ِبِحصِتِه ، وِإنْ شا 

 لَه كَمحلَ أَنْ يقَب ِحقتسالْم ازِلِه فَِإنْ أَجِقب ِمن فِْريقأِْت التي لَمو رراِء ضِفي قَطِْع الِْإنِه ، ولَيع قَتفَرفْقَةَ تِلأَنَّ الص
الْب ذُهأْخي لَه نكَانَ الثَّمو قْدالْع ازقَاِق جِتحِباِلاس ِصرييِة وازالِْإج دعِرقَا بفْتي ا لَمِه إذَا كَانإلَي هلِّمسيِري وتشالْم ِمن اِئع

لْمستِحق بطَلَ الْعقْد الْعاِقد وِكيلًا ِللْمِجيِز فَتتعلَّق حقُوق الْعقِْد ِبالْوِكيِل دونَ الْمِجيِز حتى لَو افْترق الْمتعاِقداِن قَبلَ إجازِة ا
   . صح الْعقْد - والْمتعاِقداِن باِقياِن ِفي الْمجِلِس -، وِإنْ فَارقَه الْمستِحق قَبلَ الِْإجازِة 

  

  لُهلَا: قَوِتِه وِبِحص ِقيا با أُِخذَ مهضعب ِحقتٍة فَاسةَ ِفضقْرن اعب نمو لَه ارِخي    

 فِْريققَالُ إنَّ ِفيِه تاِم لَا يملَ التِه قَبلَيفْقَِة عِق الصفَرِلت ارالِْخي لَه تِض ثَبلَ الْقَبقَب ِحقتاُس ا لَوِض أَمالْقَب دعب ِحقتذَا إذَا اُسه
ِة الشِجه ِمن فِْريقفْقَِة ؛ ِلأَنَّ التالص قْطَعلَى أَنْ يع قِْدري هِن ؛ ِلأَنيدبِد الْعلَاِك أَحكَه اراِقِد فَصالْع ِض لَا ِمناِط الْقَبِتراِرِع ِباش

يم والدينار والدرهم نِظري النقْرِة ؛ ِلأَنَّ النقْرةَ ويسلِّم إلَيِه ِحصته ، وِفي الْمسأَلَِة الْأُولَى ِفي قَطِْع الِْإناِء ضرر فَلَا يمِكن التسِل
 ِخيا كَذَا ِفي الْكَربيع دعلَا ت ِركَةَ ِفي ذَِلكالش.   

 لُهالِْج : قَو اِحٍد ِمنِعلَ كُلُّ وجو عيالْب ازٍم جهِدرِن ويارا ِبِدينارِدينِن ويمهِدر اعب نمِر وِس الْآخِن ِبالِْجنيسن   

 فَرقَالَ زو هححصا يلَى مِملَ عح هفِْسدي رالْآخو ، هححصا يمهداِن أَحهجو إذَا كَانَ لَه قْدِلأَنَّ الْع : عيذَا الْبه وزجلَا ي
 جاز ولَا بأْس ِبِه ؛ ِلأَنَّ ِمائَةً تجعلُ ِبِمائٍَة ِمن الْأَلِْف ويجعلُ الدينار ِبِتسِعِمائَِة ِدرهٍم ولَو باع ِمائَةَ ِدرهٍم وِديناٍر ِبأَلِْف ِدرهٍم

لدينار ِبالْفَضِل وهِذِه تسمى ولَو اشترى عشرةَ دراِهم وِدينارا ِباثْني عشر ِدرهما وتقَابضا جاز وتكُونُ الْعشرةُ ِبِمثِْلها وا
ِقسمةَ اِلاعِتباِر وِإذَا اشترى ِدينارا وِدرهميِن ِبِديناريِن وِدرهميِن وتقَابضا جاز ويكُونُ الدينار ِبِدرهميِن ، وِديناراِن 

خةَ الْممى ِقسمسِذِه تهِن ويمهِبِدر وهاِر وِتبةُ اِلاعما ِقسمهدِن أَحيملَى ِقسا عبا ِفيِه الرةَ ِفيممِن ؛ ِلأَنَّ الِْقسلَيدالْب نيالَفَِة ب
 فَِردنالْم سكُونَ الِْجنى يتح قْدِفيِه الْع وزجِسِه لَا يِر ِجنيِبغِسِه ، وِبِجن سالِْجن ِبيعلَ ِبِمثِْلِه ، أَنْ يعجى يتح قَاِبلُها يِمم أَكْثَر

والْفَضلُ ِبالِْجنِس الْآخِر ، وهذَا كَبيِع عشرِة دراِهم ِبخمسِة دراِهم وِديناٍر ، والثَّاِني ِقسمةُ الْمخالَفَِة وهو أَنْ يِبيع ِجنسيِن 
ما وهناك تفَاضلٌ ، ِمثْلُ ِدرهميِن وِديناٍر ِبِديناريِن وِدرهٍم ، وِمثْلُ صاعي ِحنطٍَة وصاِع شِعٍري ِبصاعي ِفيِهما الربا ِبِجنِسِه

إذَا اشترى ِمثْقَالَي ِفضٍة :  الْأَصِل شِعٍري وصاِع ِحنطٍَة فَهو جاِئز ِعندنا ويجعلُ كُلُّ ِجنٍس ِفي مقَابلَِة الِْجنِس الْآخِر قَالَ ِفي
وِمثْقَالًا ِمن نحاٍس ِبِمثْقَاِل ِفضٍة وثَلَاثَِة مثَاِقيِل حِديٍد جاز وتكُونُ الِْفضةُ ِبِمثِْلها وما بِقي ِمن الِْفضِة والنحاِس ِبذَِلك الْحدِيِد 

   ثْقَالُ حِديٍد ِبِمثْقَاِل صفٍْر وِمثْقَاِل رصاٍص ، فَالصفْر ِبِمثِْلِهوكَذَِلك ِمثْقَالُ صفٍْر وِم

 ِقيا بِبم اصصالرو.   
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 لُهقَو : رِبالد ارينالدا وةُ ِبِمثِْلهرشالْع تكَانو ازاٍر جِدينو اِهمرِة درشا ِبعمهِدر رشع دأَح اعب نمِم وه   

 تِع إنْ كَانيِفي الْب ِخلْهدي لَمو لَه هبهقًا فَوانِن ديترشى الْعدإح تادا فَزنازوفَت اِهمرِة درشِبع اِهمرةَ درشى عرتاش لَوو
 هاعب هةُ ؛ ِلأَنالِْهب تحصو عيالْب ازا جاحِصح اِهمرِملُ الدتحا لَا ياٍع ِفيمشةُ مِهب وهو قانالد لَه بهوا وةَ ِبِمثِْلهرشالْع

ِهي ِهبةُ الِْقسمةَ فَصحت ، وِإنْ كَانت الدراِهم مكَسرةً لَم تجز الِْهبةُ ؛ ِلأَنَّ الدانق يتميز ِمن الدراِهِم إذَا كَانت مكَسرةً فَ
 عيالْب وزجلَا يو ِصحت ةَ فَلَممِملُ الِْقستحا ياٍع ِفيمشم.   

 لُهٍم غَلٍَّة  : قَوهِحيٍح ِبِدرٍم صهِدرِن غَلٍَّة ويمهِن ِبِدريِحيحِن صيمهِدر عيب وزجيو   

ِحيٍح وٍم صهِدر عيب وزجيو هابوا صم ِقيلَ ِهيا وةُ ِقطَعركَسالْم لَّةُ ِهيالْغٍم غَلٍَّة ، وهِدرِن ويِحيحِن صيمهِن غَلٍَّة ِبِدريمهِدر
أْسلَا بِن وزاِة ِفي الْواوسقُِّق الْمحِلت ذَِلك ازا جمِإنو ، ارجالت ذُهأْخياِل والْم تيب هدروِل يخالد نِز عرحاِل ِفي التِتيِباِلاح 

  .ِفي الْحراِم 

 لُهقَو:   

  

وِإذَا كَانَ الْغاِلب علَى الدراِهِم الِْفضةَ فَِهي ِفضةٌ ، وِإنْ كَانَ الْغاِلب علَى الدناِنِري الذَّهب فَِهي ذَهب ويعتبر ِفيِهما  
    التفَاضِل ما يعتبر ِفي الِْجياِد ِمن تحِرِمي

حتى لَا يجوز بيع الْخاِلِص ِبِهما ولَا بيع بعِضها ِببعٍض إلَّا متساِويا ِفي الْوزِن ، وكَذَا لَا يجوز اسِتقْراضها إلَّا وزنا لَا عددا 
.  

 لُهقَو :  

   ِلب علَيِهما الِْغش فَلَيسا ِفي حكِْم الدراِهِم والدناِنِري وكَانا ِفي حكِْم الْعروِض وِإنْ كَانَ الْغا 

ِمن لُصخت تا إذَا كَانلَكَةً أَمهتسم تارا صه؛ ِلأَن الِْغش ِمن لُصخلَا ت تذَا إذَا كَانهاِلِب وِللْغ كْمِلأَنَّ الْح تسفَلَي ه
  .ِبمستهلَكٍَة فَِإذَا ِبيعت ِبِفضٍة خاِلصٍة فَِهي كَبيِع نحاٍس وِفضٍة ِبِفضٍة فَيجوز علَى وجِه اِلاعِتباِر 

 لُهقَو :  

  ازفَاِضلًا جتا مِسهِبِجن تفَِإذَا ِبيع   

ةَ ؛ ِلأَنوششغالْم اِهمرِني الدعكِْم الْفُلُوِس يِفي ح تارةٌ فَصوددعم ِهيِة والِْفضِب ، وكِْم الذَّهح ِمن تجرا خه.  

ٍر وِفي الِْهدايِة ، وِإنْ ِبيعت ِبِجنِسها متفَاِضلًا جاز صرفًا ِللِْجنِس إلَى ِخلَاِف الِْجنِس وِهي ِفي حكِْم شيئَيِن ِفضٍة وصفْ
ولَِكنه صرف حتى يشترطَ التقَابض ِفي الْمجِلِس ِلوجوِد الِْفضِة ِمن الْجاِنبيِن وِإذَا شِرطَ الْقَبض ِفي الِْفضِة شِرطَ ِفي الصفِْر 

ِغش سواٌء لَم يجز بيعها ِبالِْفضِة إلَّا وزنا ؛ ِلأَنه إذَا باع ذَِلك وزنا ؛ ِلأَنه لَا يتميز عنها إلَّا ِبضرٍر ، وِإنْ كَانت الِْفضةُ ، والْ
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  .صار باِئعا ِللِْفضِة ِبِمثِْل وزِنها وما بِقي ِمن الِْغش ِبِمثِْل وزِنِه ِفضةً كَذَا ِفي شرِحِه 

 لُهقَو :  

 ى ِبهرتِإذَا اشِنيفَةَ ، وأَِبي ح دِعن عيطَلَ الْباِئِع با إلَى الْبهلِّمسلَ أَنْ يا قَبلَةَ ِبهامعالْم اسالن كرتو تدكَس ةً ، ثُما ِسلْع
   وقَالَ أَبو يوسف علَيِه ِقيمتها يوم الْبيِع 

  .قَالَ ِفي النهايِة وعلَيِه الْفَتوى 

 دمحقَالَ مو:   

ِقيمتها آِخر ما تعاملَ الناس ِبها ومعنى قَوِلِه كَسدت أَي ِفي جِميِع الْبلْداِن أَما إذَا كَانت تروج ِفي هذَا الْبلَِد ولَا تروج ِفي 
ِكنها تعيبت فَكَانَ الْباِئع ِبالِْخياِر إنْ شاَء قَالَ أَعِطِني ِمثْلَ النقِْد الَِّذي وقَع علَيِه غَيِرِه لَا يفْسد الْبيع ؛ ِلأَنها لَم تهِلك ولَ

 رد الِْمثِْل ِباِلاتفَاِق كَذَا ِفي الْعقْد ، وِإنْ شاَء أَخذَ ِقيمةَ ذَِلك دناِنري وقَيد ِبالْكَساِد ؛ ِلأَنها إذَا غَلَت ، أَو رخصت كَانَ علَيِه
   .النهايِة 

   ويجوز الْبيع ِبالْفُلُوِس  : ولُه قَ

 لُومعالٌ ما مهِلأَن.  

 لُهقَو :  

  نيعت ِإنْ لَما ، وِبه عيالْب ازاِفقَةً جن تفَِإنْ كَان   

يعةَ ِفي تلَا فَاِئد هِلأَن لَكَتِإنْ هو ، هرغَي لَّماَء سِإنْ شا ، وهِه ِمنإلَي ارا أَشم لَّماَء ساِر إنْ شِبالِْخي اِقدفَالْع نيعت ِإذَا لَما ، وِنه
  .لَم ينفَِسخ الْعقْد ِبهلَاِكها 

 لُهقَو :  

   ها حتى يعينها وِإنْ كَانت كَاِسدةً لَم يجز الْبيع ِب 

 ، ا إذَا غَلَتهاِد ؛ ِلأَنِبالْكَس دقَياِب وقِْد كَالثِّيالَِة الْعِييِنِه ِفي حعت ِمن دٍن لَا بِبثَم سا لَيما ونكُونَ ثَمأَنْ ت ِمن تجرا خهِلأَن
  .اتفَاِق كَذَا ِفي النهايِة أَو رخصت كَانَ علَيِه رد الِْمثِْل ِباِل

 لُهقَو :  

   وِإذَا باع ِبالْفُلُوِس الناِفقَِة ، ثُم كَسدت بطَلَ الْبيع ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

علَيِه ِمثْلُها ؛ ِلأَنَّ : سدت قَالَ أَبو حِنيفَةَ والْكَلَام ِفيِه كَالْكَلَاِم ِفي الدراِهِم الْمغشوشِة إذَا كَسدت ولَو استقْرض فُلُوسا فَكَ
  .الْقَرض إعارةٌ موِجبةٌ رد الْعيِن معنى 

   .ساِد وقَالَ أَبو يوسف ومحمد علَيِه ِقيمتها لَِكن ِعند أَِبي يوسف ِقيمتها يوم الْقَبِض وِعند محمٍد يوم الْكَ
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 لُهالْفُلُوِس  : قَو ٍم ِمنهِف ِدرِبِنص اعبا يِه ملَيعو عيالْب ازا جٍم فُلُوسهِف ِدرئًا ِبِنصيى شرتاش نمو   

  .ِبدانٍق فُلُوسا ، أَو ِبِقرياٍط فُلُوسا : وكَذَا إذَا قَالَ 

 فَرقَالَ ز؛ ِلأَنَّ: و وزجلَا ي لُوٍم ِمنعاٍر مِمقْد نةٌ علُومعةٌ مارِذِه ِعبا أَنَّ هلَنولًا وهجم نالثَّم ِصريفَي صخرتلُو وغت الْفُلُوس 
قَالَ ِبِدر لَو ها ؛ ِلأَنٍم فُلُوسهِف ِدرِبِنص دقَيو ازلُوٍم فَجعا ِبملُومعم اعب ا لَا الْفُلُوِس فَقَدِن فُلُوسيمهِبِدر ا ، أَوٍم فُلُوسه

   .يجوز ِعند محمٍد ، وِإنما يجوز ِعنده ِفيما دونَ الدرهِم 

 لُهةً : قَوبفًا إلَّا حِفِه ِنصِبِنصا وِفِه فُلُوسِطِني ِبِنصا فَقَالَ أَعمهِدر ِفيريطَى الصأَع نمأَِبي و دِميِع ِعنِفي الْج عيالْب دفَس 
أَعِطِني ِدرهما صِغريا وزنه ِنصف ِدرهٍم إلَّا حبةً ، : جاز الْبيع ِفي الْفُلُوِس وبطَلَ ِفيما بِقي ، ولَو قَالَ : حِنيفَةَ ، وقَالَا 

كَانو عيالْب ازا جفُلُوس اِقيالْبٍم وهةً ِبِدربإلَّا ح فصالنو الْفُلُوس ت   

 ارِم فَصهرِن إلَى الدفَيصالن اِحٍد ِمنكُلَّ و ِضفي ِم إذَا كَانَ لَمهرلَِة الدقَابةً ِفي مبفًا إلَّا حِنصو لَ الْفُلُوسعج هِلأَن ذَِلكو
 فُلُوسا وِنصفًا إلَّا حبةً وذَِلك جاِئز وكَذَِلك لَو قَالَ أَعِطِني ِبِنصِفِه كَذَا فُلُوسا وأَعِطِني ِدرهما أَعِطِني ِبِه: كَما لَو قَالَ 

لنصف الْباِقي ِفي مقَابلَِة الدرهِم صِغريا وزنه ِنصف ِدرهٍم فَهو جاِئز أَيضا ؛ ِلأَنه جعلَ ِنصف الدرهِم ِفي مقَابلَِة الْفُلُوِس وا
أَعِطِني ِبِنصِفِه كَذَا فُلُوسا وِبِنصِفِه الْباِقي ِدرهما صِغريا وزنه ِنصف ِدرهٍم إلَّا : الَِّذي وزنه ِنصف ِدرهٍم ، وأَما إذَا قَالَ 

ةَ يفْسد الْعقْد ِفي الْجِميِع وِعندهما يجوز ِفي ِحصِة الْفُلُوِس ويبطُلُ ِفي الدرهِم ؛ ِلأَنَّ ِمن حبةً فَِفي ِقياِس قَوِل أَِبي حِنيفَ
 لَا يوِجب بطْلَانه ِفي الْآخِر أَصِلِهما أَنَّ تفِْصيلَ الثَّمِن وتفِْسريه يجعلُ الْعقْد الْواِحد كَعقْديِن فَبطْلَانُ الْعقِْد ِفي أَحِدِهما

وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ ِمن أَصِلِه أَنَّ تفِْسري الثَّمِن وتفِْصيلَه لَا يجعلُ الْعقْد الْواِحد عقْديِن ، وِإنْ كَانَ عقْدا واِحدا فَبيع ِنصِف 
يجوز فَيبطُلُ الْعقْد ِفيِه وقَد جعلَه شرطًا ِفي الْباِقي ِمن الدرهِم فَيبطُلُ ِفي الْجِميِع كَمن ِدرهٍم ِبِنصِف ِدرهٍم إلَّا حبةً لَا 

 لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهٍد ، وبعو رح نيب عمج.   
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   الرهن  كتاب 

 سبالْح وِة هِفي اللُّغ نهالَى الرعت اِل قَالَ اللَّهم رغَي الًا ، أَوٍب كَانَ مبس ِء ِبأَييالش سبح أَي } تبا كَسفٍْس ِبمكُلُّ ن
ِترازا عن الْكَفَالَِة فَِإنها أَي محبوسةٌ ِبوباِل ما اكْتسبت ِمن الْمعاِصي ، وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن عقِْد وِثيقٍَة ِبماٍل اح} رِهينةٌ 

عقْد وِثيقٍَة ِفي الذِّمِة واحِترازا أَيضا عن الْمِبيِع ِفي يِد الْباِئِع فَِإنه وِثيقَةٌ ولَيس ِبعقٍْد علَى وِثيقٍَة ويقَالُ هو ِفي الشرِع جعلُ 
 ِكنمي قا ِبحوسبحِء ميِر الشبدالْم نهلَا راِص والِْقصوِد ، ودِبالْح نهالر وزجلَا ي هى إنتوِن حيِن كَالدهالر ِمن هِتيفَاؤاس

ِنب الراِهِن فَِإنَّ الْمرتِهن قَد يكُونُ وِمن محاِسِن الرهِن أَنَّ ِفيِه النظَر ِمن الْجاِنبيِن ِلجاِنِب الراِهِن وجاِنِب الْمرتِهِن أَما جا
 لُهقَو وهاِن ويِريِح الْباِرِع ِبصاِنِب الشج ةً ِمنصخر دجا إذَا ووصصاِم خالِْخص أَلَد : لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِد { عاِحِب الْيِلص

د ِفي تشدِدِه ِبحيثُ لَا يدع الراِهن يقْتات ولَا يتركُه يبات فَاَللَّه تعالَى رِحمه وشرع الرهن فَربما يِزي} الْحق واللِّسانُ 
ويصونَ ِبِه ِعرضه ِفي مهلَِتِه وأَما ِليسهلَ أَمره وينفَِسح ِبِه صدره إلَى أَنْ يقِْدر علَى تحِصيِل ما يؤدي ِبِه دينه ِفي فَسِخِه 

جاِنب الْمرتِهِن فَِإنَّ دينه علَى عرضِة التوى والتلَِف ِلما عسى أَنْ يذِْهب الراِهن مالَه ِبالتبِذيِر والسرِف ، أَو يقُوم لَه غُرماُء 
حجي أَو ، فُونَ لَهوتسي نهالر عرِهِن فَشترِللْم اِرعالش ظَرٍة فَننيعتِر كَفَالٍَة ميا ِبغفِْلسم وتمي ةٌ ، أَونيِهِن بترِللْم سلَيو د

  . فَاِئزا ِبما يعاِدلُه ِمن رهِنِه ِليِصلَ إلَى ديِنِه ِبآكَِد الْأُموِر وأَوثَِق الْأَشياِء حتى لَو لَم يِقر ِبديِنِه كَانَ

  : قَالَ رِحمه اللَّه تعالَى 

   الرهن ينعِقد ِبالِْإجياِب ، والْقَبوِل  

ابالِْإجي   

 اِهنقُولَ الرأَنْ ي وهِدِه ورجاِهِن ِبمالر كْنالَِّذي: ر ِنكيَء ِبديذَا الشه كتنهر درجم كْنِعلَ الرا جمِإنو ، لَيع لَك 
 اِء ذَِلكِبِإز ِجبوتسي ِن لَمهلَى الرِد عالْي ِهِن ِمنترِللْم تا أَثْبِلم اِهنٍع ؛ ِلأَنَّ الرربت قْدع نهوٍل ؛ ِلأَنَّ الرِر قَبغَي اِب ِمنالِْإجي

لَى الْمئًا عياِب شالِْإجي درجم كْنِة فَكَانَ الرِليِم كَالِْهبسا إلَّا ِبالتلَاِزم ِصريلَا ي ِبيلُهذَا سا همِه وجذَا الْوه ا ِمنعربِهِن فَكَانَ تتر
 ى لَوتح ا كَذَِلكِفيِهم كْمالْحقَِة ، ودالصِة ووٍل كَالِْهبِر قَبغَي ِمن لَمو قدصت أَو ، بهفَو قدصتلَا ي أَو ، بهلَا ي لَفح

يقْبلْ الْآخر حِنثَ ِفي يِميِنِه ِبِخلَاِف الْبيِع ؛ ِلأَنه معاوضةٌ وتمِليك ِمن الْجاِنبيِن فَكَانَ الركْن ِفي الْبيِع الِْإجياب ، والْقَبولَ 
ا لَو حلَف لَا يِبيع فَباع ولَم يقْبلْ الْمشتِري لَا يحنثُ ِفي يِميِنِه ، وِإنما كَانَ الِْإجياب ركْنا ؛ ِلأَنَّ الرهن ِبِه يوجد ، وِلهذَ

النِبي { ورِوي أَنَّ } فَِرهانٌ مقْبوضةٌ {  قَوله تعالَى وركْن الشيِء ما يوجد ِبِه الشيُء ، والْأَصلُ ِفي شرِعيِة جواِز الرهِن
 هعِبِه ِدر هنهرا وامطَع وِديهي ى ِمنرتاش لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص { ٍديز تاُء ِبنمأَس قَالَت } لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر فِّيوت

  .} م وِدرعه مرهونةٌ ِعند يهوِدي ِبوسٍق ِمن شِعٍري علَيِه وسلَّ

الرهانُ جمع رهٍن كَالِْعباِد ، والِْجباِل ، والِْخباِث جمِع عبٍد وجبٍل وخبٍث ، ثُم إنَّ الْمشاِيخ استخرجوا ِمن هذَا الْحِديِث 
 ِفيِه دِليلُ جواِز الرهِن ِفي كُلِّ ما هو متقَوم سواٌء كَانَ الْمالُ معدا ِللطَّاعِة ، أَو لَا فَِإنَّ ِدرعه علَيِه الصلَاةُ :أَحكَاما فَقَالُوا 
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ِخلَاِف ما يقُولُه الْمتقَشفَةُ أَنَّ ما يكُونُ معدا والسلَام كَانَ معدا ِللِْجهاِد فَيكُونُ دِليلًا لَنا علَى جواِز رهِن الْمصحِف ِب
وزجِة لَا يِللطَّاع   

ِه الصلَيع هنهفَِر فَِإنَّ رالسِر وضِن ِفي الْحهاِز الرولَى جا عضِليلٌ أَيِفيِه دِة ، والطَّاع نِسِه عبِة حورِفي ص ه؛ ِلأَن هنهلَاةُ ر
والسلَام كَانَ ِبالْمِدينِة ِفي حاِل إقَامِتِه ِبها ِبِخلَاِف ما يقُولُه أَصحاب الظَّواِهِر إنَّ الرهن لَا يجوز إلَّا ِفي السفَِر ِلظَاِهِر قَوله 

والتعِليق ِبالشرِط يقْتِضي الْفَصلَ بين الْوجوِد ، والْعدِم } بوضةٌ وِإنْ كُنتم علَى سفٍَر ولَم تِجدوا كَاِتبا فَِرهانٌ مقْ{ تعالَى 
ِميلُونَ إلَى الراِلِب يِفي الْغ مهفَِإن لَاِتِهمامعِفي م اسالن هادتعا يم لْ ِذكْرِقيقَةً بطَ حرِبِه الش ادرالْم سقُولُ لَيا نلَِكنو دِن ِعنه

 ِمن لَدنْ رسوِل اللَِّه -تعذُِّر إمكَاِن التوثُِّق ِبالِْكتاِب ، أَو الشهوِد والْغاِلب أَنَّ ذَِلك يكُونُ ِفي السفَِر ، والْمعاملَةُ الظَّاِهرةُ 
  . دِليلُ جواِزِه ِبكُلِّ حاٍل -ي الْحضِر والسفَِر صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم إلَى يوِمنا هذَا ِبالرهِن ِف

 لُهقَو :  

   ويِتم ِبالْقَبِض  

ِي يعِني قَبضا مستِمرا إلَى ِفكَاِكِه وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْقَبض لَيس ِبشرٍط ِفي انِعقَاِدِه ، وِإنما هو شرطٌ ِفي لُزوِمِه كَنفْ
الِْخياِر ِفي الْبيِع شرطٌ ِفي لُزوِم الْبيِع ولَيس ِبشرٍط ِفي انِعقَاِدِه ؛ ِلأَنَّ الْبيع ينعِقد مع شرِط الِْخياِر فَكَذَا هنا الْقَبض شرطُ 

ا أَنه غَير لَاِزٍم ، وِإنما يِصري لَاِزما ِبالتسِليِم كَالِْهبِة حتى لَو مات اللُّزوِم لَا شرطُ الْجواِز فَِإنَّ الرهن جاِئز قَبلَ الْقَبِض إلَّ
د تبرٍع ِبدِليِل أَنَّ الراِهن قَبلَ أَنْ يقِْبض الْمرتِهن الرهن لَم تجبر ورثَةُ الراِهِن علَى الِْإقْباِض ِبِخلَاِف الْمِبيِع ؛ ِلأَنَّ الرهن عقْ

  .الِْإنسانَ لَا يجبر علَيِه فَلَا يتعلَّق اِلاسِتحقَاق إلَّا ِبالْقَبِض كَالِْهبِة فَما لَم يقِْبضه لَا يكُونُ لَاِزما 

   ا مقْبوضا فَقَد أَشار إلَى أَنَّوِفي الذَِّخريِة أَنَّ محمدا رِحمه اللَّه قَالَ لَا يجوز الرهن إلَّ

 هادز راهولَاِم خالِْإس خيا قَالَ شضِة أَيقَالَ ِفي الذَِّخري ِن ، ثُمهاِز الروطُ جرش ضالْقَب : رغَي هإلَّا أَن اِئزِض جلَ الْقَبقَب نهالر
ا ِفي حلَاِزم ِصريا يمفَى ِفي لَاِزٍم إنكْتي ِة ، ثُما ِفي الِْهباِز كَموطَ الْجروِم لَا شطَ اللُّزرش ضِض فَكَانَ الْقَباِهِن ِبالْقَبالر ق

  .الْقَبِض ِبالتخِليِة وِهي ِعبارةٌ عن رفِْع الْماِنِع قَبلَ الْقَبِض 

ِة ؛ ِلأَنايوالر ظَاِهر وذَا ههقُوِل إلَّا ونِفي الْم تثْبلَا ي هأَن فوسأَِبي ي نعِبيِع والْم ضقَب هبوٍع فَأَشرشقٍْد مكِْم عِبح ضقَب ه
لراِهِن أَنْ ينتِفع ِبالرهِن ولَا فَرق بين أَنْ ِبالنقِْل ، والْأَولُ أَصح واسِتدامةُ الْقَبِض واِجبةٌ ِعندنا ِخلَافًا ِللشاِفِعي حتى إنَّ ِعنده ِل

يقِْبضه الْمرتِهن ، أَو وِكيلُه ولَو أَنَّ الراِهن ، والْمرتِهن تراضيا علَى أَنْ يكُون الرهن ِفي يِد صاِحِبِه لَا يِصح ولَا يسقُطُ 
   .هلَاِكِه وبعد التراِضي لَو أَراد الْمرتِهن أَنْ يقِْبضه ِليحِبسه رهنا لَيس لَه ذَِلك ؛ ِلأَنَّ الرهن لَم يِصح شيٌء ِمن الديِن ِب

 لُهِفيِه  : قَو قْدالْع ما تزيمغًا مفْرا موزحم نهالر ِهنترالْم ضفَِإذَا قَب   

 دا ِعنِبه فصاتقِْد والْع دا ِعنوفًا ِبهصوم كُني لَم ِني لَوعِبلَاِزٍم ي سقِْد لَيالْع دفَِة ِعنِذِه الصِبه افَهصةٌ إلَى أَنَّ اتارذَا إشِفي ه
وم كُني لَم لَو هةٌ إلَى أَنارِفيِه إشِفيِه ، و ِتمِض يالْقَب حاِطلًا لَقَالَ صب قَعو اِطلًا ؛ إذْ لَوا لَا بكُونُ فَاِسدِض يالْقَب دا ِعنوفًا ِبهص
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ِل فَاِئتالْأَص ودجوم الْفَاِسدِف ، وصالْوِل والْأَص اِطلُ فَاِئتالْبا ، واِقصا نوِنهكُونُ ِبدي هلَى أَنلَّ عد ما قَالَ تِف فَلَمصالْو 
 لُهقَوا " وزرحِل " مخُءوِس النلَى رِة عرِن الثَّمهر نا عازِترِل - احخوِن النِبد - لُهقَوِض ووِن الْأَرِض ِبدِع ِفي الْأَررالزو  "

مميزا احِترازا عن رهِن الْمشاِع ِبأَنْ : رِض ِبدوِن الزرِع ، وقَولُه احِترازا عن رهِن النخِل ِبدوِن الثَّمرِة ورهِن الْأَ" مفَرغًا 
 لُهقَو ، ثُلُثَه ٍد ، أَوبع فِنص نهر  

   وما لَم يقِْبضه فَالراِهن ِبالِْخياِر إنْ شاَء سلَّم ، وِإنْ شاَء رجع عن الرهِن  

للُّزوم إنما هو ِبالْقَبِض ؛ إذْ الْمقْصود وهو الْوِثيقَةُ لَا يحصلُ قَبلَ الْقَبِض ؛ ِلأَنَّ الرهن اسِتيفَاُء الديِن حكْما واِلاسِتيفَاُء ِلأَنَّ ا
  .حِقيقَةً لَا يكُونُ ِبدوِن الْقَبِض فَكَذَا اِلاسِتيفَاُء حكْما 

 لُهقَو :  

   فَِإذَا سلَّمه إلَيِه وقَبضه دخلَ ِفي ضماِنِه  

.  

 اِفِعيقَالَ الشلَاِكِه : وِن ِبهيالد ٌء ِمنيقُطُ شسلَا يةٌ وانأَم وه.   

 لُهوٍن  : قَومضٍن ميإلَّا ِبد نهالر ِصحلَا يو   

.  

 لُهقَو :أِْكيدت قَعوٍن ومضا مت فُلَانعايا بقُولَ مِك ِمثْلُ أَنْ يراِن الدمض نع زرتِقيلَ احةٌ وونمضوِن ميالد ِميعِإلَّا فَجا ، و
ن ِبالدرِك باِطلٌ والْكَفَالَةُ ِبالدرِك جاِئزةٌ الره: فَعلَي ثَمنه فَأَخذَ ِمن الْقَاِئِل رهنا ِبذَِلك قَبلَ الْمبايعِة لَم يجز قَالَ ِفي الِْهدايِة 

كَما إذَا كَفَلَ ِبما ذَاب لَه علَى فُلَاٍن ؛ ِلأَنَّ الْكَفَالَةَ يجوز تعِليقُها ِبالْحظِْر ؛ ِلأَنَّ ِللناِس ِبذَِلك تعاملًا ولَا كَذَِلك الرهن ؛ ِلأَنَّ 
يفَاًء ، وِفي اِلارِتهاِن اسِتيفَاًء فَيحصلُ ِفيِه معنى الْمبادلَِة كَالْبيِع أَما الْكَفَالَةُ ِلالِْتزاِم الْمطَالَبِة والِْتزاِم الْأَفْعاِل تِصح ِفي الرهِن إ

لدرِك وقَبضه فَهلَك ِعنده يهِلك أَمانةً ؛ ِلأَنه لَا عقْد حيثُ وقَع مضافًا إلَى الْماِل كَما ِفي الصوِم والصلَاِة فَِإنْ أَخذَ رهنا ِبا
يقِْرضه باِطلًا ِبِخلَاِف الرهِن ِبالديِن الْموعوِد وهو أَنْ يقُولَ رهنتك هذَا الشيَء ِلتقِْرضِني كَذَا فَهلَك الرهن ِفي يِدِه قَبلَ أَنْ 

هلَك ِبالْأَقَلِّ ِمن ِقيمِتِه وِمما سمى لَه ِمن الْقَرِض ِبمقَابلَِتِه ِلأَنَّ الْموعود جِعلَ كَالْموجوِد ِباعِتباِر الْحاجِة وِلأَنه قَبضه ِبسوِم 
   .الرهِن فَكَانَ مضمونا كَالْمقْبوِض ِبسوِم الْبيِع

رجلٌ باع شيئًا وسلَّمه إلَى الْمشتِري فَخاف الْمشتِري اِلاسِتحقَاق فَأَخذَ ِمن الْباِئِع رهنا ِبالثَّمِن إنْ أَدركَه : قَالَ ِفي النهايِة 
تاٌء اُسوِن سهالر سبح ِلكمى لَا يتاِطلًا حكَانَ ب كرِفيِه د قْدِن عهالر قْدةً ؛ ِلأَنَّ عانأَم ِلكهي لَكِإنْ هلَا ، و أَم ِبيعالْم ِحق

يس هناك دين اسِتيفَاٍء وِلهذَا لَا يِصح رهن ما لَا يتصور ِمنه اِلاسِتيفَاُء كَالْمدبِر وأُم الْولَِد واِلاسِتيفَاُء لَا يسِبق الْوجوب ولَ
مدع ا ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهروِب ظَاِهرجِف الْورلَى شلَا عو اِجبو   
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فَِإن هقِْرضلَ أَنْ يِدِه قَبِفي ي لَكهو هِمن نهالر ضفَقَب اِهمرةَ درشع هقِْرضِلي نهالر ضقَب ا لَوقَاِق ِبِخلَاِف مِتحاِلاس ِلكهي ه
 دعلَ بصح لَاكَهِن ؛ ِلأَنَّ ههلَاِك الره دعِن بهِة إلَى الررشالْع ِليمسِهِن تترلَى الْمع ِجبى يتِهِن حترلَى الْما عونمضم

 ِفي اعِتباِر الضماِن أَلَا ترى أَنَّ الْمقْبوض علَى سوِم الشراِء الْقَرِض حكْما ِلما ذَكَرنا أَنَّ الدين الْموعود جِعلَ كَالْموجوِد
مضمونٌ علَى الْقَاِبِض ؛ ِلأَنه مقْبوض علَى وجِه الشراِء فَيجعلُ كَالْمقْبوِض علَى حِقيقَِتِه ِفي إجياِب الضماِن كَذَِلك هنا 

 لُهقَولَا: وو هِة فَِإنابِل الِْكتدب نع ِبذَِلك زرتاحاِء ورِبالِْإب اِء ، أَوقُطُ إلَّا ِبالْأَدسالَِّذي لَا ي وهوٍن ومضٍن ميإلَّا ِبد نهالر ِصحي 
ِجيِزِه ِلنعفِْسِه ِبتن نع قَاطَهِب إسكَاتا فَِإنَّ ِللْموِنِهمقُطُ ِبدسأَكٍِّد يتم رِنِه غَيى ِلكَوأَب لَى ، أَوواَء الْمفِْسِه ش.  

  .وِفي النهايِة إذَا أَخذَ الْمولَى ِمن مكَاتِبِه رهنا ِببدِل الِْكتابِة جاز ، وِإنْ كَانَ لَا يجوز أَخذُ الْكَِفيِل ِببدِل الِْكتابِة 

لَى الشأُِخذَ ع قَدا وفِْسهِة ِبنونمضاِن الْميا ِبالْأَعضأَي ِصحي هوٍن فَِإنمضٍن ميإلَّا ِبد نهالر ِصحلَا يِلِه وِفي قَو اللَّه هِحمِخ ري
ي هِذِه الْأَشياِء ما هو ِقيلَ ِفيِه اخِتلَاف الْمشاِيِخ كَالْمهِر وبدِل الْخلِْع ، والْمغصوِب ولَا دين ِفيها ويجاب عنه أَنَّ الْأَصلَ ِف

 بوجِلأَنَّ مونٌ ويد ذَا ِهيلَى هاِيِخ فَعشالْم ِل أَكْثَرذَا الْقَولَى هعو لِّصخِن ميالْع درةُ ، والِْقيم اِجبِخ أَنَّ الْويالش بذْهمو
عيِن الْمغصوبِة إنْ أَمكَن ، أَو رد ِقيمِتِه ِعند تعذُِّر رد الْعيِن وذَِلك دين يمِكن اسِتيفَاؤه ِمن ماِليِة الرهِن وقَالَ الْغصِب رد الْ

 مهضعب :نهالر ِصحذَا يلَى هفَع لِّصخِة مالِْقيملٌ ، وِن أَصيالْع دِحِهررِفي شِن ، ويالْعِن ، ويِبالد    

ما كَانَ ِمن الْأَعياِن مضمونا ِبنفِْسِه جاز الرهن ِبِه وما كَانَ مضمونا ِبغيِرِه لَم يجز أَخذُ الرهِن ِبِه ؛ ِلأَنه غَير مضموٍن 
اِكِه ِمثْلُه إنْ كَانَ ِمثِْليا ، أَو ِقيمته إنْ لَم يكُن ِمثِْليا ، وأَما ما كَانَ مضمونا ِبغيِرِه كَالْمِبيِع فَالْمضمونُ ِبنفِْسِه ما يِجب ِبهلَ

 ِبهلَاِكِه لَا يِجب ِمثْلُه ولَا ِقيمته ، وِإنما ِفي يِد الْباِئِع فَِإنه لَا يجوز الرهن ِبِه ؛ ِلأَنه غَير مضموٍن ضمانا صِحيحا أَلَا ترى أَنَّ
يبطُلُ الْبيع ِبهلَاِكِه فَيسقُطُ الثَّمن فَيِصري كَما لَيس ِبمضموٍن فَِإنْ أَعطَى رهنا ِبالْمِبيِع فَالرهن باِطلٌ فَِإنْ هلَك ِفي يِد 

يِبغ لَكِري هتشوٍن الْممضِبم سلَي هاِطلٌ ؛ ِلأَنب نهِة فَالرارقِْد الِْإجا ِبعنهر رجؤطَى الْمِإنْ أَعاِلِه ، ولَى حع عيالْبٍء ، ويِر ش
  .علَيِه أَلَا ترى أَنه إذَا هلَك انفَسخت الِْإجارةُ 

 لُهقَو :  

   لِّ ِمن ِقيمِتِه وِمن الديِن وهو مضمونٌ ِبالْأَقَ 

  .ِلأَنَّ الْمضمونَ ِبقَدِر ما يقَع ِبِه اِلاسِتيفَاُء وذَِلك ِبقَدِر الديِن 

 فَرقَالَ زو :يالدِمائٍَة وسمخو أَلْف ِهنر موي هتِقيمو لَكه ى لَوتِة حونٌ ِبالِْقيممضم نهلَى الرع اِهنالر عجر أَلْف ن
  .الْمرتِهِن ِبخمِسِمائٍَة 

وقَالَ الشاِفِعي رِحمه اللَّه الرهن أَمانةٌ لَا يسقُطُ ِبهلَاِكِه شيٌء ِمن الديِن وقَالَ الْقَاِضي شريح يسقُطُ جِميع الديِن ِبهلَاِكِه 
يمته ، أَو كَثُرت ، وِإنْ كَانَ الرهن خاتما ِمن حِديٍد والدين أَلْفًا سقَطَ جِميع الديِن ، وِإنما يكُونُ مضمونا سواٌء قَلَّت ِق

رالْم اِهِن ، أَوِل الرِر ِفعيِبغ لَكِن إذَا هيالد ِمنِتِه وِقيم ا ِبالْأَقَلِّ ِمنندِإنْ ِعنا ، وكُلَّه هتِقيم ِمنض ِهنترالْم لَكَههتِهِن فَِإنْ است
ِبينأَج لَكَههتكَذَا إذَا اسو نيالد ِفيوتسى يتح نها كَانَ الرِهِن كَمترِد الْما ِفي ينهر تكَانو هتِقيم ِمنض اِهنالر لَكَههتاس   
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  .ن ِقيمته وكَانت رهنا مكَانه ضِم

  

   مسأَلَةٌ  

نعم ، : أَنا آخذُه رهنا فَِإنْ ضاع ِعنِدي ضاع ِبغيِر شيٍء فَقَالَ لَه الراِهن : إذَا قَالَ الْمرتِهن ِللراِهِن ِعند تسِليِم الرهِن إلَيِه 
  .شرطُ باِطلٌ فَِإنْ ضاع ضاع ِبالْماِل فَالرهن جاِئز وال

 لُهقَو :  

   فَِإذَا هلَك ِفي يِد الْمرتِهِن وِقيمته والدين سواٌء صار مستوِفيا ِلديِنِه حكْما  

عالْماِهِن ، ولَى الرع هكَانَ كَفَن اتا فَمدبع نهكَانَ الر ى لَوتا إذَا حِفيوتسكُونُ ما يمِإنِن ، وهالر موي هتِة ِقيمِفي الِْقيم ربت
فَِإنه إذَا رهن ِبديٍن أَما إذَا رهن ِبالْأَعياِن الْمضمونِة ِبنفِْسها كَالْمهِر ِفي يِد الزوِج ، أَو الْخلِْع ِفي يِد الْمرأَِة ، أَو الْمغصوِب 

 لَوو نيالْع ِردتسيا وِبه نهِن الَِّتي ريالْع ِمنِن وهِة الرِقيم الْأَقَلِّ ِمن مِهِن غُرترلَى الْمع ِجبلْ يِن بيا ِللْعِفيوتسم ِصريلَا ي لَكه
ِبسحأَنْ ي فَلَه دلَ الرقَب نيالْع لَكَتاِن إذَا هما ِللضِفيوتسم اراِن صمِتيفَاِء الضلَ اسقَب نهالر لَكِن فَِإذَا هياِن الْعمِبض نهالر 

  .كَانَ ِفي ِقيمِتِه وفَاٌء 

  

  لُهةٌ : قَوانفَالْفَاِضلُ أَم ِن أَكْثَرهةُ الرِقيم تِإنْ كَانو   

  .قَدِر ما يقَع ِبِه اِلاسِتيفَاُء وذَِلك ِبقَدِر الديِن ِلأَنَّ الْمضمونَ ِب

 لُهقَو :  

   وِإنْ كَانت ِقيمةُ الرهِن أَقَلَّ ِمن الديِن سقَطَ ِمن الديِن ِبقَدِرها ورجع الْمرتِهن ِبالْفَضِل  

ِة واِليِر الْمِتيفَاَء ِبقَدِهِن ِلأَنَّ اِلاسترِد الْمِفي ي لَكى هتح نهِه الرلَيع دري لَمو لَه هبهو ِن ، أَويالد ِمن اِهنالر ِهنترأَ الْمرأَب لَو
 فَرقَالَ زا وانسِتحةً اسانأَم ِلكهي اهإي هعنمِر أَنْ يغَي ِمن :ها وونمضم ِلكهِتيفَاَء ياس وِجبِن يهالر لَاك؛ ِلأَنَّ ه اسالِْقي و

   الديِن فَكَأَنه أَبرأَه ثُم استوفَاه وجه اِلاسِتحساِن أَنَّ الِْهبةَ ، والْبراَءةَ لَا يجوز أَنْ يوِجبا

ا ترى أَنهم قَالُوا لَو اُستِحقَّت الْعين الْموهوبةُ وقَد هلَكَت ِفي يِد الْموهوِب لَه ضمانا علَى الْواِهِب ، والْمبِرِئ ِلأَجِلِهما أَلَ
ي لَم ِبيعالْم لَكه ِري ، ثُمتشِللْم نالثَّم اِئعالْب بهو لَوٍء وياِهِب ِبشلَى الْوع ِجعري لَما وهتِقيم ِمنض نمض.   

 لُهاِع  : قَوشالْم نهر وزجلَا يو   

 هِض ؛ ِلأَنةَ الْقَبامِتداس عنمةَ تاعِريِكِه ؛ ِلأَنَّ الِْإشش ِمن أَو ، ِبينأَج ِمن هنهاٌء روسلَا و ةَ ، أَومِملُ الِْقستحا ياٌء كَانَ ِفيموس
ن الْمهايأَِة وِعند الشاِفِعي رِحمه اللَّه يجوز رهن الْمشاِع كَما ِفي الْبيِع ولَنا أَنَّ موجب الرهِن هو الْحبس لَا بد ِفيها ِم
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الد فُوتاِع يشِفي الْم ازج فَلَو صا ِبالنوضقْبإلَّا م عرشي لَم ه؛ ِلأَن اِئما إذَا قَالَ الدكَم ِصريأَِة فَيايهالْم ِمن دلَا ب ه؛ ِلأَن امو :

رهنتك يوما ويوما لَا وِلهذَا لَا يجوز ِفيما يحتِملُ الِْقسمةَ وما لَا يحتِملُها وكَذَا ما كَانَ ِفي ِعلَِّة الْمشاِع ِمثْلُ ما إذَا كَانَ 
هقَالَ الر لَكاِد فَهلَى الْفَسع نهالر ضإذَا قَب ِع ، ثُمرالزِل وخونَ النِض دالْأَرِة ، ورونَ الثَّمِل دخِن النهِرِه كَريِصلًا ِبغتم ن

  .الْكَرِخي يهِلك أَمانةً ولَا يذْهب ِمن الديِن شيٌء 

كُلُّ ماٍل هو محلٌّ ِللرهِن الصِحيِح إذَا : كَِبِري ما يدلُّ علَى أَنه يهِلك ِبالْأَقَلِّ ِمن ِقيمِتِه وِمن الديِن ؛ ِلأَنه قَالَ وِفي الْجاِمِع الْ
وِمن الديِن وكُلُّ ما لَيس ِبمحلٍّ ِللرهِن الصِحيِح إذَا رِهن رهنه رهنا فَاِسدا فَهلَك ِفي يِد الْمرتِهِن يهِلك ِبالْأَقَلِّ ِمن ِقيمِتِه 

وهِن وهِة الرِع ِصحنِة ِفي مِليالْأَصِة ، وِة الطَّاِرِئياعالِْإش نيب قلَا فَرلَِد والْو أُمِر وبدا كَالْمونمضكُونُ ما لَا يا فَاِسدنهر 

الصِحيح وذَِلك ِمثْلُ أَنْ يرهن جِميع الْعيِن ، ثُم تفَاسخا ِفي الْبعِض ، أَو يِبيع الراِهن ، أَو وِكيلُه ِنصف الرهِن ِبِإذِْن 
وسأَِبي ي نعاِقي وِفي الْب نهطُلَ الربفَي فُهِنص قحتسي ِهِن ، أَوترقَاِء الْمالْب كْمِن ؛ ِلأَنَّ حهِفي الر ثِّرؤلَا ي أَنَّ الطَّاِرئ ف

   أَسهلُ ِمن حكِْم اِلابِتداِء أَلَا ترى أَنَّ معتدةَ الْغيِر لَا يجوز أَنْ تكُونَ محلا ِللنكَاِح ابِتداًء

ت امرأَةُ الرجِل ِبشبهٍة تعتد ِلذَِلك الْوطِْء ولَا يبطُلُ النكَاح وكَالشيوِع الطَّاِرِئ ِفي الِْهبِة ويبقَى النكَاح ِفي حقِّها ِبأَنْ وِطئَ
 ؛ ِلأَنها تمنع اسِتدامةَ الْقَبِض علَى وجِه لَا يمنع ِصحتها بقَاًء ويمنع ِصحتها ابِتداًء ولَنا أَنَّ الِْإشاعةَ إنما أَثَّرت ِفي اِلابِتداِء

الرهِن وهذَا الْمعنى موجود ِفي الطَّاِرئَِة ِبِخلَاِف الِْهبِة ؛ ِلأَنَّ الْمشاع يقْبلُ حكْمها وهو الِْملْك فَِإنَّ موجب الْعقِْد ِفيها 
طُ ترش ضالْقَبو قِْد الِْملْكالْع خفَس وزجلَا يِة وِض الِْهبعِفي ب وعجالر ِصحذَا يِلهو وعيلُ الشقْبي الِْملْكقِْد ، والْع اِم ذَِلكم

  .ِفي بعِض الرهِن 

 لُهقَو:   

  

   لْأَرِض دونَ الْأَرِض ولَا رهن الْأَرِض والنخِل دونهما ولَا رهن ثَمرٍة علَى رُءوِس النخِل دونَ النخِل ولَا زرٍع ِفي ا 

 سا لَيِصلًا ِبمتإذَا كَانَ م وبهولُ أَنَّ الْمالْأَص اراِئِع فَصى الشنعوٍن ِخلْقَةً فَكَانَ ِفي مهرِبم سا لَيِصلٌ ِبمتونَ مهر؛ ِلأَنَّ الْم
م يجز ؛ ِلأَنه لَا يمِكن قَبض الْمرهوِن وحده ولَو رهن النِخيلَ ِبمواِضِعها جاز ؛ ِلأَنَّ هِذِه مجاورةٌ وِهي لَا تمنع ِبمرهوٍن لَ

ِه فَيدخلُ تبعا تصِحيحا ِللْعقِْد ؛ ِلأَنه لَو لَم يدخلْ الثَّمر ِفي الصحةَ ولَو كَانَ ِفيها ثَمر يدخلُ ِفي الرهِن ؛ ِلأَنه تاِبع ِلاتصاِلِه ِب
لُ رهِن النخِل كَانَ ِفي معنى رهِن الْمشاِع ِمن أَنَّ دخولَ الثَّمِر ِفي الرهِن لَا يكُونُ علَى الراِهِن ِفيِه ضرر ؛ ِلأَنَّ ِملْكَه لَا يزو
عنه ِبِخلَاِف الْبيِع حيثُ لَا يدخلُ الثَّمر هناك ِفي بيِع النخِل إلَّا ِبالتسِميِة ؛ ِلأَنَّ تصِحيح عقِْد الْبيِع ِفي النخِل ِبدوِن الثِّماِر 

حِة الْبيِع قَالَ الْخجنِدي إذَا رهن أَرضا ، وِفيها زرع ، أَو نخلٌ ، أَو ممِكن ؛ ِلأَنَّ الشيوع الطَّاِرئ والْمقَاِرنَ غَير ماِنٍع ِلِص
 راِر ثَمجلَى الْأَشعو رجش.  

و ِحيحص نهِهِن فَالرترا إلَى الْمهلَّمسئًا ويش صخي لَمو أَطْلَقو ضِذِه الْأَرك هتنهقَالَ رلُ وخالنو عرِن الزهلُ ِفي الرخدي
والْكَرم والرطْبةُ والتمر وكُلُّ ما كَانَ متِصلًا ِبالْأَرِض ِلأَنهما قَصدا الصحةَ ولَا ِصحةَ لَه إلَّا ِبدخوِل الْمتِصِل ِبها ِبِخلَاِف 
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الثَّمو عرِع فَِإنَّ الزيِه الْبلَيع افخا ياِر مالثِّم ِمن ِبيعِهِن أَنْ يترِللْم وِنِه ، ثُمِبد ِصحي عيِط ؛ ِلأَنَّ الْبرلُ ِفيِه إلَّا ِبالشخدلَا ي ر
ونَ مد ضالْأَر نهر لَوو ِمنِرِه ضِر أَميا ِبغهاعاِكِم فَِإنْ بِر الْحِبأَم ادالْفَس ِر ، أَوجالش ِل ، أَوخالن ِع ، أَورالز ا ِمنا ِفيه

رالثَّم ِر ، أَوالثَّم ا ِفيِه ِمنونَ ملَ دخالن   

 لَّمساِع وتونَ الْمد اعتا ما ِفيهارد نهر لَواِطلٌ وب نهِض فَالرونَ الْأَرد عرالز ِر ، أَوجونَ الشد عِهِن مترإلَى الْم ارالد
 اِلقوالْج هنهر اِع ، أَوتالْم ا ِفيِه ِمنونَ مد اعتِفيِه الْمو ، وتانالْح هنهكَذَا إذَا رو ِصحلَا ي هاِع فَِإنتوِن الْمِبد اِع ، أَوتالْم

 نهالر ِصحي ا لَما ِفيهونَ مد.  

 وهبه الْمتاع الَِّذي ِفي الداِر دونَ الداِر ، أَو الْمتاع الَِّذي ِفي الْجواِلِق دونَ الْجواِلِق وخلَّى بينه وبين الْمرتِهِن صح وِإنْ
الِْوعاِر ، وولًا ِبالدغشكُونُ ملَا ي اعت؛ ِلأَنَّ الْم ِليمسالتو نهالر ِليمسالت ِتما فَلَا يهلَيِل عِة ِبالِْحمونهرِة الْمابالد ِليمست عنمياِء و

أَنَّ الدابةَ حتى يلِْقي الِْحملَ عنها ؛ ِلأَنه شاِغلٌ لَها ِبِخلَاِف ما إذَا رهن الِْحملَ دونها حيثُ يكُونُ رهنا إذَا دفَعها إلَيِه ؛ ِل
 هِزعنى يتا حنهكُونُ راِم لَا ياللِّجِج ورالس عةَ مابالد فَعدا وأِْسها ِفي رامِلج ٍة ، أَوابلَى دا عجرس نهر لَوولٍَة ِبِه وغشم رغَي

ويمنع : ِع الدابِة ِبمنِزلَِة الثَّمِر ِللنخِل حتى قَالُوا يدخلُ ِفيِه ِمن غَيِر ِذكٍْر قَالَ ِفي الِْهدايِة ِمنها ، ثُم يسلِّمه إلَيِه ؛ ِلأَنه ِمن تواِب
 هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع نسى الْحوِة رونهراِر الْماِعِه ِفي الدتم اِهِن ، أَونُ الركَو ِليمسقَالَ التا وِفهوا ِفي جمها وارد نهإذَا ر

الراِهن ِللْمرتِهِن سلَّمتها إلَيك لَم يِتم الرهن حتى يقُولَ بعدما يخرج ِمن الداِر سلَّمتها إلَيك ؛ ِلأَنَّ الراِهن إذَا كَانَ ِفيها 
رلٍِّم فَِإذَا خسِبم سِة فَلَيايها كَذَا ِفي الناِغلٌ لَهش هِديٍد ؛ ِلأَنِليٍم جسإلَى ت اجتحي ج.   

 لُهِركَِة  : قَواِل الشماِت وبارضالْمو ، اِريوالْعاِئِع وداِت كَالْوانِبالْأَم نهالر ِصحلَا يو   

ا يتعلَّق ِبِه ضمانٌ كَالرهِن ِبالْميتِة والدِم فَِإنْ أَخذَ ِبها رهنا فَهلَك ِفي يِدِه قَبلَ الْحبِس هلَك فَِإنْ رهن ِبها فَالرهن باِطلٌ لَ
 أَضرٍب ؛ رهٍن صِحيٍح وهو أَمانةً وِإنْ هلَك بعد الْحبِس ضِمن ضمانَ الْغصِب ، وحاِصلُه أَنَّ الرهن ِعندنا علَى ثَلَاثَِة

الرهن ِبالديِن والْأَعياِن الْمضمونِة ِبأَنفُِسها ، ورهٍن فَاِسٍد كَالرهِن ِبالْخمِر والِْخنِزيِر ، ورهٍن باِطٍل كَالرهِن ِبالْأَماناِت ، 
ِبالدا وِرهيِة ِبغونمضاِن الْميالْأَعالْفَاِسِد ، وِحيِح ، وِع الصيِبالْب لَّقعتا يانُ كَمما الضِبِهم لَّقعتي الْفَاِسدو ، ِحيحِك فَالصر

أَعةً واِئحن ةً ، أَوينغم رأْجتاس لَوِم والدِة وتيِع ِبالْميانٌ كَالْبمِبِه ض لَّقعتاِطلُ لَا يالْبو اعاِطلٌ فَِإنْ ضب وا فَهنهِر را ِبالْأَجطَاه
ِفي يِدها لَم يكُن علَيها ِفيِه ضمانٌ ؛ ِلأَنَّ الِْإجارةَ باِطلَةٌ ، والْأَجر غَير مضموٍن والرهن إذَا لَم يكُن ِفي مقَابلَِتِه شيٌء 

زت لَواِطلًا وونٌ كَانَ بمضا منهقَى ربوِل يخلَ الدا قَبفَِإنْ طَلَّقَه ازا جِر ِمثِْلهها ِبمنها رطَاها فَأَعرها ملَه مسي لَمأَةً ورام جو
  .ِبالْمتعِة ِعندهما 

   .وقَالَ أَبو يوسف لَا يكُونُ رهنا ِبالْمتعِة 
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 لُهال : قَو ِصحيلَِم ِفيِه وسالْمِف ، ورِن الصثَملَِم واِل السأِْس مِبر نهر   

 اِئزج لَمالسفَاٌء واِلِه إذَا كَانَ ِبِه وأِْس ما ِلرِفيوتسم ِهنترالْم ارِلِس صجِفي الْم نهالر لَكهلَِم واٍل السأِْس مِبر نهفَِإنْ ر
 وِإنْ كَانَ أَكْثَر فَالْفَاِضلُ أَمانةٌ ، وِإنْ كَانَ أَقَلَّ كَانَ مستوِفيا ِبقَدِرِه ويرِجع علَى رب السلَِم ِبالْباِقي ، وِإنْ لَم ِبحاِلِه ،

بلَ الرد هلَك ِبرأِْس الْماِل ؛ ِلأَنه صار مستوِفيا ِلرأِْس يهِلك حتى افْترقَا بطَلَ السلَم وعلَيِه رد الرهِن فَِإنْ هلَك ِفي يِدِه قَ
الْماِل ِبهلَاِك الرهِن بعد بطْلَاِن عقِْد السلَِم ولَا ينقَِلب السلَم جاِئزا ، وِإنْ أَخذَ ِبالْمسلَِم ِفيِه رهنا ، ثُم هلَك ِفي الْمجِلِس 

ص لَواِقي وِبالْب عجرا وِرها ِبقَدِفيوتسم ارأَقَلَّ ص هتِقيم تِإنْ كَانا ، وِة أَِميناديكُونُ ِفي الزيلَِم ِفيِه وسا ِللْمِفيوتسم ار
أِْس الْما ِبرنهر كُونُ ذَِلكي نهلَِم ِفيِه رسِبالْمو لَما السخفَاست دعب نهالر لَكِإنْ هو ، لُهدب ه؛ ِلأَن هِبسحأَنْ ي ى إنَّ لَهتاِل ح

   .ِمن هؤلَاِء التفَاسِخ يهِلك ِبالطَّعاِم الْمسلَِم ِفيِه ولَا يجوز رهن الْمكَاتِب ، والْمدبِر وأُم الْولَِد ؛ ِلأَنه لَا يتحقَّق اِلاسِتيفَاُء 

 لُهقَو :  ازٍل جدع يدلَى يِن عهِع الرضلَى وفَقَا عِإذَا اتو   

ا الرِرض ِبرتا اُعمِإنقُوِقِه ، واِئِر حِرِه كَسيِبغ فِْسِه ، أَوِبن هِفيوتسأَنْ ي لَكِهِن فَمترقُوِق الْمح ِمن ضِفيِه ِلأَنَّ الْقَب اِهِن ؛ ِلأَنَّ لَه
 اهإلَّا ِبِرض قِْبضالِْملِْك فَلَا ي قح.  

 لُهقَو :  

   ولَيس ِللْمرتِهِن ولَا ِللراِهِن أَخذُه ِمن يِدِه  

ِبِه اسِتيفَاًء فَلَا يمِلك أَحدهما إبطَالَ حق الْآخِر وِلهذَا لَو ِلتعلُِّق حق الراِهِن ِفي الِْحفِْظ ِبيِدِه وأَمانِتِه ، وتعلُِّق حق الْمرتِهِن 
 نع ِبينا أَجمهدأَحِة واِليالْم قِهِن ِفي حترالْم عودمِن ويالْع قاِهِن ِفي حالر عودم ه؛ ِلأَن ِمنا ضِدِهملُ إلَى أَحدالْع لَّمس

  .لْآخِر ، والْمودع يضمن ِبالدفِْع إلَى الْأَجنِبي ا

 لُهقَو :  

   فَِإذَا هلَك ِفي يِدِه ِمن ضماِن الْمرتِهِن  

كُون مِن إلَّا أَنْ يهالر عيِل بدِللْع سلَيو هقَاماِمِه مِهِن ِلِقيترِللْم دِل يدالْع دِن ِلأَنَّ ييهجلَى وِليطُ عسالتِعِه ويلَى بلَّطًا عس
تسِليطٌ مشروطٌ ِفي عقِْد الرهِن وتسِليطٌ بعده فَِإنْ كَانَ مشروطًا ِفي عقِْدِه فَلَا يمِلك الراِهن ولَا الْمرتِهن عزلَه ولَا ينعِزلُ 

اِهِن وِت الروا ِبمضِر أَيياِتِه ِبغياِل حِفي ح هِبيعا ياِهِن كَمثَِة الررو ٍر ِمنضحِر ميِبغ هِبيعِل أَنْ يدِللْعِهِن وترِت الْمولَا ِبم
لُ ِبموِتِهما ولَا يموت أَحدهما ، وِإذَا مات محضٍر ِمنه ، وِإنْ مات الْمرتِهن فَالْعدلُ علَى وكَالَِتِه ؛ ِلأَنَّ عقْد الرهِن لَا يبطُ

الْعدلُ انتقَضت الْوكَالَةُ ولَا يقُوم واِرثُه ولَا وِصيه مقَامه ؛ ِلأَنَّ الْموكِّلَ رِضي ِبرأِْيِه لَا ِبرأِْي غَيِرِه وعن أَِبي يوسف أَنَّ 
يب ِلكمي هِصيلَا وِه وِصيِلو سلَيِليطُ وسطَلَ التلُ بدالْع اتِه فَِإذَا ملَيع ِبرِعِه أُجيب لُ ِمندالْع عنتام لَوِة وايكَذَا ِفي الِْهد هع

   ِلواِرِثِه بيعه ، وِإنْ كَانَ التسِليطُ بعد عقِْد
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 لُهزاِهِن عِن فَِللرهلَّطًا الرسِإنْ كَانَ مكَالَاِت ، واِئِر الْوا ِفي سِه كَملَيع ربجلَا يِع ويالْب نع ِنعتمِل أَنْ يدِللْعِتِه ووِزلُ ِبمعنيو
وِبأَي ثَمٍن كَانَ كَالْوِكيِل ِبالْبيِع الْمطْلَِق فَِإنْ باعه علَى الْبيِع ، وِإيفَاِء الديِن ِمنه يجوز بيعه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِبما عز وهانَ 

 ه؛ ِلأَن نيفِّي الدويِن ويِس الدا ِبِجنضأَي هِبيعي هِسِه فَِإنِبِخلَاِف ِجن هاعِإنْ بِن ، ويالد نع هنقِْضي ثَمي هِن فَِإنيِس الدِبِجن
سم لَى ذَِلكلَّطٌ ع.  

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو : ِدِه كَانَ ِمنِفي ي لَكفَه نلُ الثَّمدالْع ضقَب لَوِفيِه و نابغتا يِر مأَقَلَّ ِبقَد قِْد هـ ، أَوِبالن هِبيعي
 هلَاكُه كَهلَاِك الرهِن ، وِإذَا أَقَر الْعدلُ أَنه قَبض الثَّمن وسلَّمه إلَى الْمرتِهِن ضماِن الْمرتِهِن ؛ ِلأَنه بدلٌ عن الرهِن فَكَانَ

قَولُ قَولُه ِفي براَءِة نفِْسِه ولَا وأَنكَر الْمرتِهن ذَِلك فَالْقَولُ قَولُ الْعدِل وبطَلَ دين الْمرتِهِن ؛ ِلأَنَّ الْعدلَ أَِمني ِفيما ِفي يِدِه فَالْ
يقْبلُ قَولُه ِفي إجياِب الضماِن علَى غَيِرِه ولَا يصدق ِفي تسِليِم الديِن إلَى الْمرتِهِن ويِصري كَأَنَّ الرهن ِفي يِدِه فَيسقُطُ ِبِه 

   .الدين ِمن طَِريِق الْحكِْم 

 لُهوِن  : قَوزوالْمِكيِل والْماِنِري ، ونالداِهِم ورالد نهر وزجيو   

  .؛ ِلأَنه يتحقَّق اِلاسِتيفَاُء ِمنها 

 لُهقَو :  

   فَِإنْ رِهنت ِبِجنِسها وهلَكَت هلَكَت ِبِمثِْلها  

دولَفَا ِفي الْجتِإنْ اخِن ويالد ِمن هدِنيفَةَ ِلأَنَّ ِعنأَِبي ح دذَا ِعنها وِسهلَِة ِبِجنقَابالْم دِة ِعندوِبالْج ربتعلَا م هِة ؛ ِلأَناعنالصِة و
بي إلَى الردؤِة يالِْقيم ارِتبِة ؛ ِلأَنَّ اعونَ الِْقيمِن دزاِر الْوِتبا ِباعِفيوتسم ِصريِس يِخلَاِف الِْجن ةَ ِمنالِْقيم نمضا يمهدِعنا و

فَعلَى هذَا قَالُوا إذَا رهن قُلْب ِفضٍة فَِعند الْهلَاِك يعتبر الْوزنُ دونَ الْجودِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ يعِني أَنه يجعلُ مستوِفيا دينه ِبقَدِر 
 ِلأَنَّ ِعنده حالَةُ الْهلَاِك حالَةُ اِلاسِتيفَاِء لَا حالَةُ التضِمِني ِبالِْقيمِة ، واِلاسِتيفَاُء إنما يكُونُ ِبالْوزِن دونَ الْجودِة ِلأَنَّ اعِتبار وزِنِه

  .الْجودِة يؤدي إلَى الربا 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو :ح اِهِن ، أَوِبالر ررِفيِه ض كُني ِنيفَةَ إذَا لَمو حا قَالَ أَبِتيفَاِء كَمالَةُ اِلاسا حضلَاِك أَيالَةُ الْه
 فَِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف ِهي الْمرتِهِن أَما إذَا كَانَ ضرر لَا يعتبر اِلاسِتيفَاُء هذَا ِفي حالَِة الْهلَاِك أَما ِفي حالَِة اِلانِكساِر

حالَةُ التضِمِني ِبالِْقيمِة ِمن ِخلَاِف الِْجنِس لَا حالَةُ التضِمِني ِبالديِن حتى لَا يكُونَ ِللراِهِن أَنْ يتركَه ِبديِنِه ولَا يمِكن أَنْ 
 ئًا ِمنيا شِفيوتسلَ معجِس يِخلَاِف الِْجن ِة ِمناِن الِْقيممةُ إلَى ضوررالض تسا فَمِرب هِة ؛ ِلأَندوالْج ِمن ا فَاتِر مِنِه ِبقَديد

كَذَا حالَةُ اِلانِكساِر وِإنْ كَانَ مضمونا ومحمد يعتِبر حالَةَ اِلانِكساِر ِبحالَِة الْهلَاِك فَِإنْ كَانَ مضمونا ِبالِْقيمِة حالَةَ الْهلَاِك فَ
  .ِبالديِن حالَةَ الْهلَاِك فَكَذَا حالَةُ اِلانِكساِر 

   بيانه رهن قُلْب ِفضٍة وزنه عشرةٌ ِبعشرٍة وِقيمته عشرةٌ
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ا ؛ ِلأَنِفيوتسم ارِهِن صترِد الْمِفي ي لَكفَه هنزوِن وزاِر الْوِتبِنيفَةَ ِباعأَِبي ح دِتيفَاَء ِعنِلأَنَّ اِلاسِنِه وزِمثْلُ وقِِّه وِس حِجن ِمن ه
سا يرِتب ارفَص ركَسِإنْ انِن ، ويِمثْلُ الد ِهيِة واِر الِْقيمِتبِتيفَاُء ِباعا اِلاسمهدِعنِنِه ويأَِبي ِمثْلُ دِنيفَةَ وأَِبي ح دةً فَِعناِنياِوي ثَم

يوسف الراِهن ِبالِْخياِر إنْ شاَء افْتكَّه ِبجِميِع الديِن ، وِإنْ شاَء ضمنه ِقيمته ذَهبا فَيكُونُ رهنا مقَامه فَيكُونُ الْمكْسور ِملْكًا 
 ِمنا ضِهِن ِبمترِللْم.  

 دمحقَالَ مِميِع : وِبج كَّهاَء افْتِإنْ شِنِه ، ويِهِن ِبدترإلَى الْم هلَّماَء ساِر إنْ شِبالِْخي اِهنكُونُ الريئًا ويش ِهنترالْم نمضلَا ي
هِليِل أَنِبد ِليكمِضي التقْتِن لَا يهانَ الرمِن ؛ ِلأَنَّ ضيقُولَاِن الدا يمهاِهِن ولَى الرع هكَانَ كَفَن اتا فَمدبكَانَ ع لَو  : الْقُلْب

صار مضمونا علَيِه فَِإذَا انكَسر ضِمن ِمن ِقيمِتِه كَالْقَلِْب الْمغصوِب إذَا انكَسر ِفي يِد الْغاِصِب وِإنْ كَانت ِقيمته ثَماِنيةً 
ا ومهدِعنفَاٌء وِفيِه وِن ، وزِتيفَاُء ِبالْواِلاس هدِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ ِعنأَِبي ح دِن ِعنيِبالد بذَه لَكٍة فَهرشِبع نهر وهةً ورشع هنزو

زِتيفَاَء ِبالْوِنِه ؛ ِلأَنَّ اِلاسيِبد ِجعريا وبذَه هتِقيم مرغا ِفيِه يِة ِلمِتيفَاِء ِبالِْقيماِلاس ارِتبا اعضأَي ِكنملَا يِهِن وترِبالْم ررِن ِفيِه ض
  .ِمن الربا فَِصرنا إلَى التضِمِني ِبِخلَاِف الِْجنِس 

ونٌ ، ومضم هِميعا ؛ ِلأَنَّ جاعما إجبذَه هتِقيم ِمنض ركَسِإنْ انِمِني وضاِهِن إلَّا ِبالتالر قح كردتسلَا يو هقُصني ارِكساِلان
لَهعجأَنْ ن ِكنملَا يو ِهنترالْم ررضِنِه تزِبو اهلْنعا إنْ جِن ِلأَنيِبالد لَهعجا أَنْ ننٍد همحِل ملَى قَوع ِكنملَا يِة وِتِه ِبالِْقيمِبِقيم 

   ِلما ِفيِه الربا ِبِخلَاِف الْأَولَى ، وِإنْ كَانَ وزنه ثَماِنيةً وِقيمته ِستةً وهو رِهن ِبعشرٍة فَِإنْ

ا وبذَه هتِقيم مرغا يمهدِعنِن وزا ِللْوارِتبِنيفَةَ اعأَِبي ح دٍة ِعناِنيفَِبثَم لَكه ركَسِإنْ انِهِن وترِر ِللْمرالض ا ِفيِه ِمنِنِه ِلميِبد ِجعري
ضِمن ِقيمته ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف ؛ ِلأَنَّ الْكَسر ينقُصه وكَذَا ِعند محمٍد أَيضا ؛ ِلأَنه لَا يمِكن أَنْ يجِبره ِفي 

 ؛ ِلأَنه لَا يجوز أَنْ يمِلك الْمرتِهن ِبديِنِه أَدونَ ِمنه إلَّا ِبِرضاه وِإنْ كَانَ ِقيمته ثَماِنيةً ووزنه كَذَِلك فَهلَك هلَك التمِليِك
  .ِبوزِنِه إجماعا ، وِإنْ انكَسر ضِمن ِقيمته ِعندهما 

دمحقَالَ مِنِه  : وزو ِمن ةً أَكْثَرعِتس هتِإنْ كَانَ ِقيمةً ، ودوجا ونزا وِمثْلُه هِن ؛ ِلأَنيالد ٍة ِمناِنيِبثَم ِهنترالْم ِلكَهمأَنْ ي لَه
ِللْجودِة وِعندهما يضمن ِقيمته ِلحق الراِهِن حتى لَا يستوِفي فَهلَك هلَك ِبثَماِنيٍة ِعند أَِبي حِنيفَةَ اعِتبارا ِللْوزِن ولَا ِعبرةَ 

 اهإي لِّكَهمأَنْ ي اِهنى الرضرونٌ إلَّا أَنْ يمضم هِميعا ؛ ِلأَنَّ جاعمإج هتِقيم ِمنض ركَسِإنْ انقِِّه ، وح ِمن دوأَج ِهنترالْم
 دِن كُلِِّه ِعنيِبالد بذَه لَكٍة فَِإنْ هرشِبع ِهنر وهةً ورشع هنزوو رشع ياثْن هتِقيم تِإنْ كَانٍد ، ومحم دِعن وزجٍة فَياِنيِبثَم

هدا ِعنةَ لَهةٌ لَا ِقيمانةُ أَماِئدةُ الزدوالْجِنيفَةَ ، وأَِبي ح.   

وكَذَا ِعند محمٍد لَا اعِتبار ِبها هنا ؛ ِلأَنها فَاِضلَةٌ عن الديِن فَِهي أَمانةٌ ، وأَما أَبو يوسف فَرِوي عنه أَنَّ الْجودةَ مضمونةٌ 
ياِسِه ِبالددةُ أَسسمخ ِلكهِلِه يلَى قَوِقيلَ عِن وزِهِن كَالْوترِد الْمِفي ي ركَسِإنْ انو ، ِخيِة كَذَا ِفي الْكَرانلَى الْأَمع هسدسِن و

هتِقيم هنماَء ضِإنْ شو ، هرغَي َء لَهيلَا شا واِقصن كَّهاَء افْتاِر إنْ شِبالِْخي اِهنِنيفَةَ الرِل أَِبي حلَى قَوفَع قَصتفَان تلَغا بةً ماِلغب 
 هكَانا منهكُونُ ريِسِه وِخلَاِف ِجن ِمن.  

   وقَالَ أَبو
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يوسف إنْ شاَء افْتكَّه ِبجِميِع الديِن ، وِإنْ شاَء ضمنه ِقيمةَ خمسِة أَسداِسِه ِمن ِخلَاِف ِجنِسِه فَيكُونُ خمسةُ أَسداِس 
ِر ِملْكًا ِللْمرتِهِن ِبالضماِن ويكُونُ ما ضِمن مع سدِس الْمنكَِسِر رهنا ِبجِميِع الديِن ؛ ِلأَنَّ ِعند أَِبي يوسف يِشيع الْمنكَِس

ديِن ، وخمسةُ أَسداِس الْقُلِْب يبلُغُ ِقيمةَ عشرٍة ؛ الْأَمانةُ والضمانُ ، والْمضمونُ ِمن وزِن الْقُلِْب قَدر ما يبلُغُ ِقيمةَ جِميِع ال
ِلأَنَّ الْوزنَ إذَا كَانَ عشرةً ، والِْقيمةُ اثْني عشر كَانت الْعشرةُ الَِّتي ِهي الدين خمسةَ أَسداِس اثْني عشر ؛ ِلأَنَّ ِقيمةَ كُلِّ 

يكُونُ خمسةُ أَسداِس الْقُلِْب عشرةً ِمن حيثُ الِْقيمةُ ، وطَِريق معِرفَِة ذَِلك أَنْ ينقُص ِمن الْوزِن وهو عشرةٌ سدٍس اثْناِن فَ
يكُونُ ِملْكًا ِللْمرتِهِن ِبالضماِن ويميز سدسه وذَِلك ِدرهم وثُلُثَا ِدرهٍم يبقَى ثَماِنيةٌ وثُلُثٌ وذَِلك خمسةُ أَسداِس عشرٍة 

 نيا بِفيه يوِة الَِّتي سايولَى الرذَا عهو وعيالش كَّنمتلَا ي كَي زيا ممِإنِل والْأَو قَاماِن ممالض عا منهكُونُ ريو سدالس
  .، والْأَصِليِة ، وِفي ِروايٍة أَنَّ الطَّاِرِئيةَ لَا تبِطلُ ولَا يحتاج إلَى تمِييٍز الِْإشاعِة الطَّاِرِئيِة 

الِْفكَاِك ِبجِميِع وقَالَ محمد الْأَمانةُ ِمن الْجودِة والنقْصانُ ِمنها فَِإنْ كَانَ النقْصانُ ِدرهميِن ، أَو أَقَلَّ أُجِبر الراِهن علَى 
الديِن ؛ ِلأَنَّ النقْصانَ ِعنده يصرف إلَى الْجودِة ، والْأَمانِة ، وِإنْ زاد النقْصانُ علَى الدرهميِن فَالراِهن ِبالِْخياِر إنْ شاَء 

يِبالد لَهعاَء جِإنْ شِن ، ويِميِع الدِبج كَّهافْت هدلَاِك ِعنالَِة الْهاِر ِبحِكسالَِة اِلانا ِلحارِتبِن اع.   

 لُهِنيفَةَ  : قَوأَِبي ح دِعن َء لَهيوفًا فَلَا شيكَانَ ز هأَن ِلمع ثُم ، فَقَهِنِه فَأَنيِمثْلَ د هذَ ِمنِرِه فَأَخلَى غَيع نيد كَانَ لَه نمو   

ي عِلم بعد أَما لَو عِلم حالَةَ الْقَبِض ولَم يرد لَم يثْبت لَه الرد ِبالِْإجماِع ، ثُم إذَا عِلم قَبلَ أَنْ ينِفقَها فَطَالَبه ِبالِْجياِد يعِن
يالز دري ا لَمِدِه مةٌ ِفي يانأَم ادا فَِإنَّ الِْجيذَهأَخو لُهقَوِة وايكَذَا ِفي الِْهد ضالْقَب ددجيو ا : وفِني إذَا كَانَ معي َء لَهيفَلَا ش

م وفيالز فَقإذَا أَن هِنيفَةَ ؛ ِلأَنِل أَِبي حلَى قَوع ا ظَاِهرلَها قَبأَلَِة ِبمسِذِه الْمةُ هباسنمِنِه وزِمثْلَ و هضقَب هاِد فَكَأَنكَانَ الِْجي
  .استوفَى الِْجياد ِمن الزيوِف فَيكُونُ كَالرهِن 

 لُهقَو :  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَباِد : وِبالِْجي ِجعريوِف ويِمثْلَ الز دري   

انَ لَه علَى رجٍل ِدرهم فَأَعطَاه ِدرهميِن صِغرييِن وزنهما ِدرهم جاز ويجبر ، والْمشهور أَنَّ محمدا مع أَِبي حِنيفَةَ ومن كَ
 لَى ذَِلكع ربجي ى لَمفَأَب ارا ِدينمهنزِن ويِغريِن صيارِدين طَاهفَأَع ارِدين كَانَ لَه لَوو ِض ذَِلكلَى قَبع.   

 لُهِن  : قَويالد اِقيب يدؤى يتح هقِْبضأَنْ ي لَه كُني ا لَمِدِهمةَ أَحى ِحصِن ِبأَلٍْف فَقَضيدبن عهر نمو   

مةً ِفي حالَغباِئِه مزأَج ٍء ِمنزا ِبكُلِّ جوسبحكُونُ مِن فَييِبكُلِّ الد وسبحم نهى ِلكُلِّ ِلأَنَّ الرمِن فَِإنْ سياِء الدلَى قَضِلِه ع
رهنتهما ِبأَلٍْف كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِبخمِسِمائٍَة فَكَذَِلك الْجواب ِفي ِروايِة : واِحٍد ِمنهما شيئًا ِمن الْماِل ، ِمثْلُ أَنْ يقُولَ 

  .الْأَصِل وهو الْمبسوطُ 

ِفي الزلَا و هالثَّاِني أَن هجوِة وِميسفِْريِق التِبت قفَرتلَا ي ِحدتم قْدِل أَنَّ الْعالْأَو هجِمائٍَة ، وسمى خإذَا أَد هقِْبضأَنْ ي اِت لَهادي
   .ِفي الْآخِر أَلَا ترى أَنه لَو قَِبلَ الرهن ِفي أَحِدِهما جاز حاجةَ إلَى اِلاتحاِد ؛ ِلأَنَّ أَحد الْعقْديِن لَا يِصري مشروطًا 
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 لُهةٌ  : قَواِئزكَالَةُ جِل فَالْولُوِل الْأَجح دِن ِعنهِع الريا ِببمهرغَي لَ ، أَودالْع أَو ، ِهنترالْم اِهنكَّلَ الرفَِإذَا و   

  .يلُ بيِع ماِلِه ِلأَنه توِك

 لُهقَو :  

   فَِإنْ شرطَ الْوكَالَةَ ِفي عقِْد الرهِن فَلَيس ِللراِهِن عزلُه عنها فَِإنْ عزلَه لَم ينعِزلْ  

 أَلَا ترى أَنه ِبِزيادِة الْوِثيقَِة فَيلْزم ِبلُزوِم أَصِلِه ِلأَنه لَما شِرطَت ِفي ِضمِن الْعقِْد صار وصفًا ِمن أَوصاِفِه وحقا ِمن حقُوِقِه
وِلأَنه تعلَّق ِبِه حق الْمرتِهِن ، وِفي عزِلِه إسقَاطُ حقِِّه وصار كَالْوِكيِل ِبالْخصومِة يطْلُب الْمدعى ولَو وكَّلَه ِبالْبيِع مطْلَقًا 

تكَذَا حا ونا ذَكَرِفِه ِبمصِلِه فَكَذَا ِبوِبأَص لَاِزم ه؛ ِلأَن هيهلْ نمعي ِسيئَةً لَمِع نيالْب نع اههن ِسيئَِة ، ثُمالنقِْد وِبالن عيالْب لَكى م
كِّلْهوي لَم هِزلُ ؛ ِلأَنعنلَا ي ِهنترالْم لَهزإذَا ع هرغَي كَّلَها ومِإنو ، .  

 لُهقَو :  

   وِإنْ مات الراِهن لَم ينعِزلْ  

 مقَدِهِن مترالْم قحثَِة ورالْو قطُلُ ِبحبا يطَلَ ِبمب هِتِه ؛ ِلأَنوطُلْ ِبمبي لَم نهِلأَنَّ الر.  

 لُهقَو:   

 "  

   نْ يطَاِلب الراِهن ِبديِنِه ويحِبسه ِبِه وِللْمرتِهِن أَ 

 رمؤي هنيد ِهنترالْم ِإذَا طَلَبو ، هِبسحالْقَاِضي ي دِعن طْلُهم راُء الظُّلِْم فَِإذَا ظَهزج سبالْحِن ، وهالر دعاٍق بب قَّهِلأَنَّ ح
ا أَحضره أُِمر الراِهن ِبتسِليِم الديِن أَولًا ِليتعين حقُّه كَما تعين حق الراِهِن تحِقيقًا ِللتسِويِة ، وِإنْ طَالَبه ِبِإحضاِر الرهِن فَِإذَ

 حملَ لَه ولَا مؤنةَ أُِمر ِبِإحضاِرِه أَيضا ، وِإنْ كَانَ لَه حملٌ ِبالديِن ِفي غَيِر الْبلَِد الَِّذي وقَع الْعقْد ِفيِه إنْ كَانَ الرهن ِمما لَا
م قْلُ ِمنِة لَا النِليخى التنعِبم ِليمسِه التلَيع اِجبالْوقْلٌ ، وذَا نِن ؛ ِلأَنَّ ههالر ارضإح كَلَّفلَا يو هنيِفي دوتسةٌ ينؤمكَان و

  .إلَى مكَان ؛ ِلأَنه يتضرر ِبِه ِزيادةَ ضرٍر 

 لُهقَو :  

   وِإنْ كَانَ الرهن ِفي يِدِه فَلَيس علَيِه أَنْ يمكِّنه ِمن بيِعِه حتى يقِْضيه الدين ِمن ثَمِنِه  

أَنْ يقِْضي الدين ، وِإنْ قَضاه الْبعض فَلَه أَنْ يحِبس كُلَّ الرهِن حتى يستوِفي الْبِقيةَ ِلأَنَّ حكْم الرهِن الْحبس الداِئم إلَى 
 نالثَّم ِفيوتسى يتِبيِع حِس الْمبا ِبحارِتباع.  

 لُهقَو :  
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   يِه فَِإذَا قَضاه الدين ِقيلَ لَه سلِّم الرهن إلَ 

 ٍع ، ثُمطَوتِبِإيفَاِء م اِهِن أَوِبِإيفَاِء الر هنيد ِهنترفَى الْموتإذَا اس ِحقِِّه ، ثُمتسإلَى م قوِل الْحصِليِم ِلوسالت ِمن اِنعالَ الْمز هِلأَن
ِهِن يهِلك ِبالديِن ويِجب علَى الْمرتِهِن رد ما استوفَى ِمن الديِن إلَى من استوفَى هلَك الرهن ِفي يِدِه قَبلَ أَنْ يرده إلَى الرا

فَاًء بعد اِلاسِتيفَاِء فَيِجب ِمنه وهو الراِهن ، أَو الْمتطَوع ؛ ِلأَنه صار مستوِفيا ِعند الْهلَاِك ِبالْقَبِض الساِبِق فَكَانَ الثَّاِني اسِتي
   رده وهذَا ِبِخلَاِف ما إذَا أَبرأَ الْمرتِهن الراِهن ِمن الديِن ولَم يرد علَيِه الرهن حتى هلَك ِفي يِد

يهِلك مضمونا ولَيس ِللْمرتِهِن أَنْ ينتِفع ِبالرهِن لَا :  اسِتحسانا وقَالَ زفَر الْمرتِهِن ِمن غَيِر أَنْ يمنعه إياه فَِإنه يهِلك أَمانةً
أَ ِفيِه إلَّا ِبِإذِْن الرقْرأَنْ ي لَه سفًا لَيحصكَذَا إذَا كَانَ ماِلِك وٍس إلَّا ِبِإذِْن الْملَا لُبى وكْنلَا ساٍم ودِتخِباس قح اِهِن ؛ ِلأَنَّ لَه

   .الْحبِس دونَ اِلانِتفَاِع ولَيس لَه أَنْ يؤجر ويِعري فَِإنْ فَعلَ كَانَ متعديا ولَا يبطُلُ عقْد الرهِن ِبالتعدي 

 لُهِهِن : قَوترِر إذِْن الْميِبغ نهالر اِهنالر اعِإذَا بو قُوفوم عيفَالْب    

ِلأَنَّ الراِهن عاِجز عن التسِليِم فَِإنَّ حق الْمرتِهِن ِفي الْحبِس لَاِزم ، وِإنما كَانَ موقُوفًا ِلحق الْمرتِهِن فَيتوقَّف علَى إجازِتِه ، 
من أَوصى ِبجِميِع ماِلِه يِقف علَى إجازِة الْورثَِة ِفيما زاد علَى الثُّلُِث ِلتعلُِّق حقِِّهم ِبِه وِإنْ كَانَ الراِهن يتصرف ِفي ِملِْكِه كَ

.  

 لُهقَو :  

  ازج ِهنترالْم هازفَِإنْ أَج   

  .ِلأَنَّ التوقُّف ِلحقِِّه وقَد رِضي ِبسقُوِطِه 

 لُهقَو :  

   ضاه الراِهن دينه جاز أَيضا وِإنْ قَ 

 وهِلِه ودإلَى ب قُّهِقلُ حتنِهِن يترِة الْمازِبِإج عيفَذَ الْبِإذَا نلِّ ، وحِل ِفي الْمالْأَه ِمن ردص فُهرصتفُوِذ والن ِمن اِنعالَ الْمز هِلأَن
قَّه؛ ِلأَنَّ ح نإلَى الثَّم مقُّهِقلُ حتناِء يمرا الْغِبِرض وِن إذَا ِبيعيدِد الْمبكَالْع ارِل فَصدبالْم كْمح لُ لَهدالْبِة ، واِليِبالْم لَّقعت 

  .الْبدِل ؛ ِلأَنهم رضوا ِباِلانِتقَاِل دونَ السقُوِط رأْسا فَكَذَا هذَا 

 ِإنْ لَمو الثَّاِبت قِه ؛ ِلأَنَّ الْحلَيِري عتشِبيلَ ِللْملَا س اِهنالر كَّهافْت ى لَوتٍة حايِفي ِرو خفَسان هخفَسو عيالْب ِهنترالْم ِجزي
أَنْ ي لَهو ِجيزأَنْ ي اِلِك لَهكَالْم ارِزلَِة الِْملِْك فَصنِهِن ِبمترةُ فَِإنْ ِللْمِحيحالص ِهيو خفْسأَنْ ي لَه سٍة لَيايِفي ِروو ، خفْس

فَسخه لَا ينفَِسخ فَِإنْ شاَء الْمشتِري صبر حتى يفْتك الراِهن الرهن ؛ إذْ الْعجز علَى شرِف الزواِل فَِإذَا افْتكَّه الراِهن كَانَ 
نْ يأْخذَه وِإنْ شاَء رفَع الْأَمر إلَى الْقَاِضي وِللْقَاِضي أَنْ يفْسخ ِلفَواِت الْقُدرِة علَى التسِليِم ، وِولَايةُ الْفَسِخ إلَى الْقَاِضي لَه أَ

يا ِمن غَيِرِه قَبلَ أَنْ يِجيز الْمرتِهن فَالثَّاِني موقُوف أَيضا علَى لَا إلَى الْمرتِهِن ولَو باعه الراِهن ِمن رجٍل ، ثُم باعه بيعا ثَاِن
لَ لَمِتِه ؛ ِلأَنَّ الْأَوازإج   
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 باع الراِهن ، ثُم آجر ، أَو رهن ، ينفُذْ ، والْموقُوف لَا يمنع توقُّف الثَّاِني فَِإنْ أَجاز الْمرتِهن الْبيع الثَّاِني جاز الثَّاِني وِإنْ
 قُّهح لَّقعتي هِع ؛ ِلأَنيظٌّ ِفي الْبح لَه ِهنترأَنَّ الْم قالْفَرلُ ، والْأَو عيالْب ازج قُودِذِه الْعه ِهنترالْم ازأَجِرِه وغَي ِمن هبهو أَو

ِصحِلِه فَتدلُ ِببدِة بازاَلَِّذي ِفي الِْإجو لَ لَهدا لَا بضأَي نهكَذَا الرا ولَ لَهدةُ لَا بفَالِْهب قُودِذِه الْعا هِتِه أَملُِّق فَاِئدعِلت هتازإج 
منفَعِة فَكَانت إجازته إسقَاطًا ِلحقِِّه فَزالَ الْماِنع فَنفَذَ الْبيع الْأَولُ الْمنفَعِة لَا بدلُ الْعيِن وحقُّه ِفي ماِليِة الْعيِن لَا ِفي عيِن الْ

  .ولَو باع الراِهن الرهن ِمن الْمرتِهِن 

ع نهر ا لَوِديٍد ِبِخلَاِف مقٍْد جإلَّا ِبع نهالر ودعلَا ي عيا الْبخفَاست ثُم ضري لَم ه؛ ِلأَن نهالر ادلَّلَ عخت ثُم ، رمخا فَتِصري
 أَِذنَ لَه ا لَواِهِن كَمالُ ِملِْك الروز قَّقحت قَدِن وهالراِل الِْملِْك ووِبز ِهنترالْم ِضيا رنهِن وهالر كْملْ حزي قِِّه فَلَماِل حوِبز

 بيِعِه ِمن غَيِرِه فَباعه زالَ حقُّه ِمن الرهِن فَِإذَا فَسخ لَا يعود ، وِإنْ باع ِمنه ، أَو ِمن أَجنِبي ِبشرِط الِْخياِر ، ثُم فَسخ ِفي
   .ِبحكِْم الِْخياِر فَالرهن ِبحاِلِه 

 لُهقَو :  اِهنالر قتِإنْ أَعو قُهفَذَ ِعتِن نهالر دبع   

وخرج ِمن الرهِن ِبالِْعتِق ؛ ِلأَنه صار حرا وِعند الشاِفِعي رِحمه اللَّه لَا يعتق وهو رهن علَى حاِلِه إذَا كَانَ الْمعِتق معِسرا ؛ 
الْم قطَالَ حِفيِذِه إبنِلأَنَّ ِفي ت قتأَع ها أَنلَنو هكَانا منهر هتِقيم لِّمسيا وضأَي هدفُذُ ِعنني ها فَِإنوِسرا إذَا كَانَ مِهِن ِبِخلَاِف متر

الرهن عقْد لَا يِزيلُ الِْملْك عن الرقَبِة فَلَا يمنع ِملْك نفِْسِه فَلَا يلْغو تصرفُه كَما إذَا أَعتق الْعبد الْمشترى قَبلَ الْقَبِض وِلأَنَّ 
 ِمن ذَِلك عنمي ا لَممهرآج ا ، أَومهبكَات أَو ، هتأَم أَو ، هدبع جوِني إذَا زعِة يارالِْإجِة ، وابالِْكتكَاِح ، وِق كَالنفَاذَ الِْعتن

ِقِهمِعت رالْح لُهقْبفَلَا ي نها الرا أَملُهقْبي را ؛ ِلأَنَّ الْحاِلهلَى حةُ عارقَى الِْإجبتو قتعي لَاهوم قَهتإذَا أَع رأْجتسالْم دبا ؛ ِلأَنَّ الْع
عتاِقِه يزولُ ِملْك الْمرتِهِن ِفي الْيِد ِبناًء علَيِه كَِإعتاِق الْعبِد الْمشترِك بلْ فَلَا يبقَى ، ثُم إذَا زالَ ِملْك الراِهِن عن الرقَبِة ِبِإ

لَى وى ِبطَِريِق الْأَونالْأَد عنملَى لَا يالْأَع عنمي ا لَمِد فَلَمِملِْك الْي ى ِمنِة أَقْوقَبالر لَى ؛ ِلأَنَّ ِملْكِع ، أَويفَاِذ ِفي الْبالن اعِتنام
  .والِْهبِة ِلانِعداِم الْقُدرِة علَى التسِليِم 

 لُهقَو :  

   فَِإذَا كَانَ الراِهن موِسرا والدين حالا طُوِلب ِبأَداِء الديِن  

علَا مو هقَامِن مهِر الرةَ غَيِه إقَاملَيِد إذَا كَانَ ِلأَنَّ عبلَى الْعةَ عايلَا ِسعِن ويِبالد ِن فَطُوِلبيلُوِل الدح عم اِمِه ذَِلكى ِلِإلْزن
  .الراِهن موِسرا 

 لُهقَو :  

    الدين وِإذَا كَانَ الدين مؤجلًا أُِخذَ ِمنه ِقيمةُ الْعبِد فَجِعلَت رهنا مكَانه حتى يِحلَّ 

   ِلأَنه أَبطَلَ حقَّه ِمن الْوِثيقَِة فَصار كَما لَو أَتلَفَه فَِإذَا حلَّ الدين اقْتضاه ِبحقِِّه إذَا كَانَ ِمن ِجنِس حقِِّه

  ورد الْفَضلَ 
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 لُهِفي : قَو دبى الْععا سِسرعِإنْ كَانَ مو   

  ِمن الْأَقَلِّ 

   ِقيمِتِه  

  وِمن الديِن 

  نيى ِبِه الدفَقَض   

ةُ ؛ ِلأَنَّ الدايعالس هتا لَِزممِإناِبيِع ، ونِد كَذَا ِفي الْيبلَى الْعةَ عايِبِإذِْنِه فَلَا ِسع قَهتا إذَا أَعِهِن أَمترِر إذِْن الْميِبغ قَهتذَا إذَا أَعه ني
متعلِّق ِبرقَبِتِه وقَد سلِّمت لَه فَِإذَا تعذَّر اسِتيفَاُء الضماِن ِمن الرهِن لَِزم الْعبد ما سلِّم لَه ، وِإنما يسعى ِفي الْأَقَلِّ ِمن ِقيمِتِه 

ي إذَا كَانَ أَقَلَّ لَم نيِن ؛ ِلأَنَّ الديالد ِمنو ِة فَلَمالِْقيم ِمن أَكْثَر نيِإنْ كَانَ الدو ، دبفَكَذَا الْع هِمن أَكْثَر لِّمسلَى أَنْ يوالْم ملْز
لَاثَِة أَشياَء سواٌء كَانَ الدين حالا أَو يسلِّم لَه أَكْثَر ِمن رقَبِتِه فَكَانَ علَيِه ِقيمةُ ما سلَّم لَه وحاِصلُه أَنه يسعى ِفي الْأَقَلِّ ِمن ثَ

 ِجعري اِء ثُميِذِه الثَّلَاثَِة الْأَشه ى ِفي الْأَقَلِّ ِمنعسِن فَييِإلَى الدِق والِْعت قْتِتِه وِإلَى ِقيمِن ، وهالر موِتِه يإلَى ِقيم ظَرنلًا فَيجؤم
ِن إذَا أَيسر ِبما سعى ولَيس يثْبت ِللْعبِد رجوع علَى سيِدِه ِبما يسعى إلَّا ِفي هِذِه الصورِة ، وِإذْ سعى فَحكْمه علَى الراِه

 رالْح كْمِتِه حايِفي ِسع.  

 الِْعتِق أَما إذَا كَانَ موِسرا حالَ الِْعتِق ثُم أَعسر بعد ذَِلك قَبلَ أَداِء الديِن وِإنما تلْزمه السعايةُ إذَا كَانَ الْمعِتق معِسرا حالَ
 هتِقيم ربتعتِه ِفي الثَّاِني ولَيع ِجبِة فَلَا تايعوِجٍب ِللسم رغَي قَعو قِد ؛ ِلأَنَّ الِْعتبلَى الْعةَ عايفَلَا ِسع ِدينجِق قَالَ الْخالِْعت موي

إذَا رهن عبدا ِقيمته وقْت الرهِن ِمائَةٌ ، ثُم ازدادت ِفي يِد الْمرتِهِن ، ثُم أَعتقَه الراِهن وهو معِسر سعى ِفي ِمائٍَة قَدِر ِقيمِتِه 
   ه وقْت الرهِن ِمائَةً ثُم انتقَصت ِفي السعِر حتى صارت خمِسني ، ثُم أَعتقَه سعى ِفيوقْت الرهِن ، وِإنْ كَانت ِقيمت

ا حِمم أَكْثَر نمضفَلَا ي رذَا الْقَداِق هتِتِه ِبالْعاِليِفي م ِبسا حمإن هِق ؛ ِلأَنالِْعت موِتِه يِقيم ِسنيمخ ِسنيمخ نيكَانَ الد لَوو ِبس
 نهطَلَ الربو هِبريدت حص هربد لَِكنو دبالْع قتأَع اِهنالر كُني لَم لَوةً واصِن خيى ِفي الدعِن سالَيِد ِمائَةً ِفي الْحبة الْعِقيمو

 جرخا يِن كَمهالر ِمن جرخِنِه ويذَ ِبدأْخِهِن أَنْ يتركَانَ ِللْم ِبريدالت حإذَا ص ِبِري ، ثُمدالت دعب هسبِهِن حترِللْم سلَيِق وِبالِْعت
  . الْعبد - إنْ شاَء -

 الْعبد ِبجِميِع ديِنِه باِلغا ما بلَغَ ِبِخلَاِف الِْعتِق ؛ ِلأَنَّ أَكْسابه وِإنْ شاَء الراِهن ، سواٌء كَانَ الراِهن موِسرا ، أَو معِسرا ويأْخذُ
لَب ِبالديِن ِلمولَاه ولَه أَنْ يطَاِلب الْمولَى ِبجِميِع ديِنِه فَكَذَا الْمدبر ، وِإنما كَانَ لَه أَنْ يأْخذَ أَيهما شاَء ؛ ِلأَنَّ الراِهن مطَّ

وأَكْساب الْمدبِر ِمن أَمواِلِه فَلَا تختص الْمطَالَبةُ ِببعِض أَمواِلِه دونَ بعٍض ولَه أَنْ يطَاِلب أَيهما شاَء وِلهذَا يستِوي ِفيِه حالُ 
ِبم ربدالْم ِجعرلَا ياِر وسالِْإعاِر ، وسالْي قالْفَر قَعفِْسِه فَوِلن هبِق ؛ ِلأَنَّ كَستعِبِخلَاِف الْم لَه هب؛ ِلأَنَّ كَس لَاهولَى مى ععا س

ي الْأَقَلِّ ِمن ثَلَاثَِة أَشياَء علَى بين التدِبِري ، والِْعتِق ِفي موِضعيِن أَحدهما أَنَّ ِفي الِْعتِق إذَا كَانَ الراِهن معِسرا تِجب السعايةُ ِف
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ما ذَكَرنا ، وِفي التدِبِري تِجب ِفي جِميِع الديِن باِلغا ما بلَغَ ، والثَّاِني أَنَّ ِفي الِْعتِق يرِجع الْعبد ِبما سعى علَى الراِهِن ، 
ه؛ ِلأَن ِجعرِبِري لَا يدِفي التأَنْ و ِمن جراِق ختِفي الِْإعو ، ِجعرلَى فَلَا يواِل الْمم ِمن هتايكُونَ ِسعأَنْ ي ِمن جرخي ِبِري لَمدِبالت 

لرهن وتسعى ِفي جِميِع الديِن كَالْمدبِر تكُونَ ِسعايته ِللراِهِن ولَو كَانَ الرهن أَمةً فَاستولَدها الراِهن صح اِلاسِتيلَاد وبطَلَ ا
   ؛

   .ِلأَنَّ أَكْسابها ِلمولَاها ولَا ترِجع ِبما سعت علَى الْمولَى ؛ ِلأَنَّ كَسبها مالٌ ِللْمولَى 

 لُهقَو :  نهالر اِهنالر لَكهتإذَا اس كَذَِلكو   

أَي هِمنا ضنهكُونَ رفَي هقَامم هرغَي ِقيمِه أَنْ يلَيع ِجبي .  

 لُهقَو :  

   وِإنْ استهلَكَه أَجنِبي فَالْمرتِهن هو الْخصم ِفي تضِميِنِه ويأْخذُ الِْقيمةَ فَتكُونُ رهنا ِفي يِدِه  

ِقيمته يوم هلَك فَِإنْ كَانت ِقيمته يوم استهلَكَه خمسِمائٍَة ويوم الرهِن أَلْفًا غَِرم خمسِمائٍَة والْواِجب علَى هذَا الْمستهِلِك 
ا ههِة كَأَناِئدِسِمائَِة الزمِفي الْخ كْمكُونُ الْحيِمائٍَة وسمِن خيالد قُطُ ِمنسيا ونهر تكَاناِن ومِفي ض ربتعالْمِبآفٍَة و لَكَت

الِْقيمِة يوم الْقَبِض لَا يوم الْهلَاِك ؛ ِلأَنَّ الْقَبض الساِبق مضمونٌ علَيِه ؛ ِلأَنه قَبض اسِتيفَاٍء إلَّا أَنه يتقَرر علَيِه ِعند الْهلَاِك فَِإذَا 
ِبينالْأَج ِمنض ِضيقِِّه اُقْتِس حِجن انُ ِمنمكَانَ الضا والِإنْ كَانَ حو ، هكَانا منهةُ رالِْقيم تلًا كَانجؤم نيكَانَ الدةَ والِْقيم 

   . ، أَو يِبيع الِْقيمةَ ِمنه فَِإنْ بِقي شيٌء كَانَ ِللراِهِن ، وِإنْ لَم يكُن ِمن ِجنِس حقِِّه طَالَب ِبديِنِه

  

  لُهةٌ : قَوونمضِن مهلَى الراِهِن عةُ الرايِجنو   

  .؛ ِلأَنه ِبِجنايِتِه مِزيلٌ ِليِد الْمرتِهِن عما جنى علَيِه 

 لُهقَو :  

 ِرهِنِه ِبقَديد قُطُ ِمنسِه تلَيِهِن عترةُ الْمايِجنا و   

 نمضفَي ِه غَاِصبلَيِة عايِبالِْجن هِلأَناِضي ورالت ِمن دِخلَاِفِه فَلَا ب ا إذَا كَانَ ِمنِن أَميلَى ِصفَِة الدانُ عمِني إذَا كَانَ الضعي
   .مقَاصةُ ِمن ذَِلك ِبقَدِر ديِنِه ويرد الْفَضلَ علَى الراِهِن ِقيمته باِلغةً ما بلَغت فَِإذَا ضِمن جِميع الِْقيمِة كَانَ لَه الْ

 لُهقَو :  ردا هاِلِهمولَى أَمعِهِن وترالْماِهِن ، ولَى الرِن عهةُ الرايِجنو   

الْم وِجبت تاِلِه إذَا كَانمفِْسِه واِهِن ِفي نلَى الرا عِإنْ أَمالٌ ، وِدِه مبلَى عع لَه تثْبلَى لَا يوا ؛ ِلأَنَّ الْماعمإج ردالَ فَه
نفِْسِه كَانت توِجب الْقَود أُِخذَ ِبها الْعبد ؛ ِلأَنه مع مولَاه ِفيما يوِجب الْقَود كَالْأَجنِبي ، وأَما إذَا جنى علَى الْمرتِهِن ِفي 

ِجنايةً توِجب الْمالَ فَِإنْ لَم يكُن ِفي ِقيمِتِه فَضلٌ عن الديِن فَِهي هدر ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنا لَو أَثْبتناها احتجنا إلَى إسقَاِطها 
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ثْبا تمهدِعنِهِن وترلَى الْماِن عماِصلَ الضطَلَ ؛ ِلأَنَّ حأَب اِهناَء الرلَا فَِإنْ ش لٌ أَماٌء كَانَ ِفيِه فَضوِد سبِة الْعقَبةُ ِفي رايالِْجن ت
ِلِه ، وأَما إذَا كَانَ ِفي لَا أَبِغي الِْجنايةَ وهو رهن علَى حا: الرهن ودفَع الْعبد ِبالِْجنايِة إلَى الْمرتِهِن ، وِإنْ شاَء الْمرتِهن قَالَ 

ِفي ِروايٍة يثْبت حكْم الِْجنايِة ِفي قَدِر الْأَمانِة ؛ ِلأَنَّ ما زاد علَى قَدِر الديِن : الرهِن فَضلٌ عن الديِن فَعن أَِبي حِنيفَةَ ِروايتاِن 
ِد الْوبكَع ِصرياِنِه فَيمِفي ض سلَى لَيِدِه عِة ِفي يانالْأَم ارا ؛ ِلأَنَّ ِمقْدهكْمح تثْبٍة لَا يايِفي ِروِع ، وودلَى الْمى عنِة إذَا جِديع

 فَِهي هدر ؛ ِلأَنَّ الضمانَ لَو طَِريِق الرهِن وأَما إذَا جنى ِفي ماٍل الْمرتِهِن ِجنايةً توِجب الْمالَ ولَم يكُن ِفيِه فَضلٌ عن الديِن
لَِحقَه لَرجع ِبِه علَى الْمرتِهِن فَلَا معنى ِلِإثْباِت شيٍء يعود علَيِه ، وِإنْ كَانَ ِفيِه فَضلٌ فَِإنَّ الِْجنايةَ تثْبت ِفي ِمقْداِر الْأَمانِة 

ن متاعا ِللْمرتِهِن ِقيمته أَلْفَاِن وِقيمة الرهِن أَلْفَاِن وهو رِهن ِبأَلٍْف فَطَلَب الْمرتِهن أَنْ يأْخذَه ِبِقيمِة فَعلَى هذَا إذَا أَفْسد الراِه
   كَِره بيع الْعبِد ِفيالْمتاِع فَِإنْ شاَء الراِهن قَضى عنه ِنصف ذَِلك وكَانَ ِنصفُه علَى الْمرتِهِن ، وِإنْ 

ذَِلك كُلِِّه فَِإنْ بِقي شيٌء بعد ِفكَاِك الرهِن أَخذَ الْمرتِهن ِنصفَه والراِهن ِنصفَه ، وِإنْ اختار الْمولَى قَضاَء ِقيمِة الْمتاِع ِقيلَ 
 ِة: لَهانةَ الْأَم؛ ِلأَنَّ ِحص فَهاقِْض ِنص دبالْع ِقيبِة وايالِْجن كْمالَ حز فصلَى النوى الْمةٌ فَِإنْ قَضاِقصوِن نمضةَ الْمِحصةٌ وامت 

نَّ الرهن تِلف ِبسبٍب ِفي يِدِه رهنا ِبحاِلِه ، وِإنْ كَانت الِْجنايةُ توِجب الْقَود فَِإنَّ الِْقصاص يثْبت ِللْمرتِهِن ويسقُطُ دينه ؛ ِلأَ
.   

 لُهِهِن  : قَوترلَى الْمع نهفَظُ ِفيِه الرحِت الَِّذي ييةُ الْبرأُجو   

ِظ الرهِن لَا يستِحق الْمرتِهن شيئًا وكَذَِلك أُجرةُ الْحاِفِظ ؛ ِلأَنَّ الرهن ِفي ضماِنِه فَِإنْ شرطَ الراِهن ِللْمرتِهِن أَجرا علَى ِحفْ
؛ ِلأَنَّ الِْحفْظَ علَيِه ِبِخلَاِف الْوِديعِة إذَا شرطَ الْموِدع ِللْمودِع أَجرا علَى ِحفِْظها فَلَه الْأَجر ؛ ِلأَنَّ الِْحفْظَ لَيس ِبواِجٍب علَيِه 

 ِخيكُلِِّه الْ: فَِإنَّ ِفي الْكَر ذَِلك سبح ؛ ِلأَنَّ لَه كُني ا لَممِه ولَيا عونمضا كَانَ مِهِن مترلَى الْمع اِجبِحفْظُ و.  

 لُهقَو :  

   وأُجرةُ الراِعي علَى الراِهِن  

اراِئِه فَصمناِن وويِة الْحادِه ِلِزيإلَي اجتحي يعلَى ؛ ِلأَنَّ الراِرِس فَعةُ الْحرأُجِريِض والْمى ، وأْوةُ الْمرا أُجأَمفَقَِتِه ، وكَن 
   .الْمرتِهِن 

 لُهقَو  

   ونفَقَةُ الرهِن علَى الراِهِن  

 رجلٌ باع عبدا ِبرِغيٍف ِبعيِنِه فَلَم يتقَابضا حتى أَكَلَ ِبِخلَاِف الْمِبيِع قَبلَ الْقَبِض فَِإنَّ نفَقَته علَى الْباِئِع قَالَ ِفي الْواِقعاِت
 ِهنترالْم ِصري لَم ِعريةُ الشابالد ِعٍري فَأَكَلَتةً ِبقَِفيِز شابد نها إذَا رِن ِبِخلَاِف ما ِللثَّمِفيوتسم اِئعالْب ارص ِغيفالر دبالْع

ساِهِن ملَى الروِن عهرفَقَةَ الْمنا ، وِفيوتسم ارِدِه فَصِفي ي اما داِئِع ملَى الْبِبيِع عفَقَةَ الْمأَنَّ ن قالْفَرِن ، ويالد ٍء ِمنيا ِلشِفيوت
يعِني ِللراِهِن غُنمه } لَه غُنمه وعلَيِه غُرمه { قَوِلِه علَيِه الصلَاةُ والسلَام فَلَا يِصري مستوِفيا ، وِإنما كَانت نفَقَته علَى الراِهِن ِل
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 : همِه غُرلَيعو ، هاِفعنم :اتكَذَا إذَا مِر وجؤِه كَالْملَيع هفَقَتن تفَكَان ِملْكُه هِلأَنو هتوِكسو هفَقَتاِهِن نلَى الرع هكَانَ كَفَن 
 لِْقيحتِر وجالش قْيكَذَا ساِهِن ولَى الرةُ الظِّئِْر عرفَأُج تلَدةً فَوأَم تكَان لَواِهِن ولَى الرع لَفُها فَعانويح نهكَذَا إذَا كَانَ الرو

 علَى الراِهِن سواٌء كَانَ ِفيِه فَضلٌ عن الديِن أَم لَا فَِإنْ أَنفَق الْمرتِهن علَى الرهِن ِبغيِر إذِْن النخِل وجذَاذُه والِْقيام ِبمصاِلِحِه
 الْقَاِضي لَه ِولَايةٌ علَى الْغاِئِب ولَا الراِهِن والراِهن غَاِئب فَهو متطَوع فَِإنْ أَمره الْقَاِضي ِبذَِلك فَهو دين علَى الراِهِن ؛ ِلأَنَّ

يصدق الْمرتِهن علَى النفَقَِة إلَّا ِببينٍة ، أَو ِبتصِديِق الراِهِن ، وِإنْ أَبق الْعبد الْمرهونُ إنْ كَانت ِقيمته والدين سواًء فَالْجعلُ 
وِإنْ كَانت ِقيمةُ الرهِن أَكْثَر كَانَ علَى الْمرتِهِن ِبقَدِر الْمضموِن وعلَى الراِهِن ِبقَدِر الْأَمانِة ، وِإنْ أَصاب علَى الْمرتِهِن ، 

ترلَى الْمع هاؤودو ذَِلك لَاحةُ فَِإصابالد تِبرد أَو ، ضرم ةٌ ، أَواحِجر ِقيقِنالريالد نلٌ عِن فَضهِفي الر كُني ِهِن إذَا لَم   

   .فَِإنْ كَانَ ِفيِه فَضلٌ فَعلَيِهم جِميعا ِبالِْحساِب 

 لُهقَو  

   ونماؤه ِللراِهِن يكُونُ رهنا مع الْأَصِل  

كَهراَء تِإنْ شو ، ذَهأَخ ِهنتراَء الْمِني إنْ شعا يِخيِل فَأَمالنِر وجاِر الشِثموِف والصلَِد والْوِن ، واُء ِمثْلُ اللَّبمالناِهِن والر دِعن 
ما لَو اكْتسب الْعبد غَلَّةُ الداِر وأُجرةُ الْعبِد فَلَا تدخلُ ِفي الرهِن ؛ ِلأَنه لَيس ِمن نفِْس الرهِن فَلَا تدخلُ تحت عقِْدِه كَ

 لَتصا حها ؛ ِلأَنِبه قدصتِه أَنْ يلَيعِهِن وترةُ ِللْمرالْأُج تاِهِن كَانِر إذِْن الريِبغ ِهنترالْم هرةٌ فَِإنْ آجِهب لَه ِهبو ا ، أَوبكَس
  .لَه ِمن وجٍه محظُوٍر 

 لُهقَو :  

   نْ هلَك هلَك ِبغيِر شيٍء فَِإ 

  .يعِني النماَء 

 لُهقَو :  

  مواِء يمِة النلَى ِقيمعِض والْقَب موِن يهِة الرلَى ِقيمع نيالد مقْسِتِه يِبِحص اِهنالر كَّهاُء افْتمالن ِقيبلُ والْأَص لَكِإنْ هو
ِبِه الِْفكَاِك فَم اِهنالر كَّهاَء افْتمالن ابا أَصمِرِه وِن ِبقَديالد قَطَ ِمنلَ سالْأَص ابا أَص   

 ، هدِعن هتِقيم تِبرتِض فَاعاِنِه ِبالْقَبملَ ِفي ضخد نهِض ؛ ِلأَنَّ الرالْقَب موِل يِة الْأَصلَى ِقيمع ا قُِسممِإنو ، تِبرتا اُعمِإنو
ِقيمةُ النماِء يوم اِلانِفكَاِك ؛ ِلأَنَّ النماَء قَبلَ الِْفكَاِك غَير مضموٍن علَيِه وِبالِْفكَاِك يضمن فَاعتِبرت ِقيمته يوم دخوِلِه ِفي 

ِك الْأُم حتى مات ذَهب ِبغيِر شيٍء وصار الْولَد كَأَنْ لَم يكُن وسقَطَ الدين ِبهلَاِك الضماِن فَِإنْ لَم يفْتكَّه الراِهن بعد هلَا
  .الْأُم ؛ ِلأَنه لَا ِحصةَ ِللْولَِد قَبلَ الِْفكَاِك 

لَدت ، ثُم هلَكَت قُِسم الدين علَى ِقيمِة الشاِة يوم رِهنت رجلٌ رهن شاةً تساِوي عشرةً ِبعشرٍة فَو: وصورةُ الْمسأَلَِة 
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وعلَى ِقيمِة الْولَِد ِفي الْحاِل فَِإنْ كَانت ِقيمته ِفي الْحاِل عشرةً هلَكَت الشاةُ ِبِحصِتها وهو ِنصف الديِن خمسةُ دراِهم فَِإنْ 
ادداِويازست تارى صتح لَاِك الْأُمه دعلَِد بةُ الْوِقيم ت   

عبالر ةَ الْأُمأَنَّ ِحص نيبت لَِد ثَلَاِثنيةُ الْوِقيم تارص لَوثُلُثًا وثَلَاثَةً و تكَان ةَ الْأُمأَنَّ ِحص نيبتةُ ومالِْقس ِتلْك طَلَتب ِرينِعش 

ولَو انتقَصت ِقيمةُ الْولَِد بعد ذَِلك حتى صارت خمسةً تبين أَنَّ ِحصةَ الْأُم ثُلُثَا الديِن وِهي ِستةٌ وثُلُثَاِن ولَو رهن جاِريةً 
ي الْولَد وأَراد الراِهن افِْتكَاكَه فَِإنْ كَانَ الدين ِمائَةً ، وِقيمةُ الْأُم فَولَدت ِعند الْمرتِهِن ِمن غَيِر مولَاها ، ثُم ماتت وبِق

أَي خمِسني ، وِقيمةُ الْولَِد ِعشِرين فَِإنك تقِْسم الدين علَيِهما فَما أَصاب الْأُم سقَطَ ِمن الديِن وذَِلك خمسةُ أَسباِعِه 
 وهو سبعاِن وهو ثَماِنيةٌ وِعشرونَ وأَربعةُ -خمسةُ أَسباِع الِْمائَِة وهو أَحد وسبعونَ وثَلَاثَةُ أَسباٍع وما أَصاب النماَء 

يادِة يوم الِْفكَاِك خمسةً وِقيمة الْأَصِل عشرةً فَهلَك الْأَصلُ يفْتك  افْتكَّه الراِهن ِبِه ولَو كَانَ الدين عشرةً وِقيمة الز-أَسباٍع 
 نيالدةً ورشِل عة الْأَصِقيمو ِرينالِْفكَاِك ِعش موِة ياديةُ الزِقيم تكَان لَوثُلُثٌ وثَلَاثَةٌ و وهِة ورشةَ ِبثُلُِث الْعاديةً الزرشع

 ِمن تقَصن ى لَوتلَِد حانُ ِبالْوقْصالن ِبرةُ جا الِْولَادهتقَصن لَوثُلُثَاِن وةٌ وِست وهِة ورشالْع ةَ ِبثُلُثَياديالز كفْتلُ يالْأَص لَكفَه
   .ِمن الديِن شيٌء ِقيمِتها عشرةٌ ، والْولَد يساِوي عشرةً لَا يسقُطُ 

 لُهِن  : قَوهةُ ِفي الراديالز وزجتو   

  .وهذَا ِعندنا 

 فَرقَالَ زِة: واديِة الزلَى ِقيمعِض والْقَب موِل يِة الْأَصلَى ِقيمع نيالد مقْسِن يهةُ ِفي الراديالز تحفَِإذَا ص وزجلَا ت موي 
 يقْسم الدين - والدين أَلْف - قُِبضت حتى لَو كَانت ِقيمةُ الزيادِة يوم قَبِضها خمسِمائٍَة وِقيمةُ الْأَصِل يوم الْقَبِض أَلْفًا 

ِل ثُلُثَاهِفي الْأَصِن ، ويِة ثُلُثُ الداديكُونُ ِفي الزانُ أَثْلَاثًا يقْصن ربتعلَا يِن ويالد سدا سِن فَِفيهيِة ِمائَتاديةُ الزِقيم تِإنْ كَانو ، 
ي يِدِه ذَهب ِمن ِقيمِة الْأَوِل ِفي السعِر ؛ ِلأَنَّ الضمانَ يتعلَّق ِبالْقَبِض فَالْمعتبر ِبالِْقيمِة يوم الْقَبِض ، وِإنْ نقَص الْأَصلُ ِف

الديِن ِبقَدِر النقْصاِن فَِإنْ زاده الراِهن بعد نقْصاِن الْأَصِل رهنا آخر قَسمت ما بِقي ِمن الديِن ِفي الْأَوِل علَى ِقيمِة الْباِقي 
لدين ِفيِهما علَى قَدِر ذَِلك كَرجٍل رهن جاِريةً تساِوي أَلْفًا ِبأَلٍْف ، ثُم اعورت ِمنه وعلَى ِقيمِة الزيادِة يوم قُِبضت وكَانَ ا

روا عِتهلَى ِقيمةٌ عومقْسِمائٍَة مسما خِفيه ِقيبِن ويالد فا ِنصاِرهِورِباع بذَه اِوي أَلْفًا فَقَدسا يدبع هادِة فَزلَى ِقيمعاَء و
الْعبِد الزيادِة يوم الْقَبِض فَيكُونُ ِفي الْعبِد ثُلُثَا خمِسِمائٍَة وهو ثُلُثُ الْأَلِْف إنْ هلَك ِبثُلُِث الْأَلِْف ، وِإنْ هلَكَت الْعوراُء 

  . خمسِمائٍَة ذَهب ِبهلَاِكها ثُلُثُ خمِسِمائٍَة وقَد ذَهب ِبالْعوِر

 لُهقَو :  

   ولَا تجوز ِفي الديِن  

  .ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد 

 اِفِعيالشو فَرقَالَ زا : وا ِبِهمنهر نهالر ِصريلَا يا وِفيِهم وزجلَا ت.  
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 فوسو يقَالَ أَبو :ى بوس فوسو يفَأَب اِئزج وى هوس فَرزِن ويةُ ِفي الداديالزِن وهةُ ِفي الراديالز وزجِن فَقَالَ تيأَلَتسالْم ني
   لَا يجوز ِكلَاهما وهما فَرقَا بينهما فَقَالَا ِزيادةُ الرهِن علَى: بينهما أَيضا وقَالَ 

الزةٌ واِئزِن جهالر هِن ؛ ِلأَنهةَ الرِصح عنملَا ي ذَِلكِن ويوِع الديي إلَى شدؤِن تهةَ ِفي الراديِلأَنَّ الز وزجِن لَا تيةُ ِفي الدادي
ا وصورةُ الزيادِة ِفي الديِن إذَا رهن عبدا يساِوي لَو رهن ِبِنصِف الديِن رهنا جاز وشيوع الرهِن يمنع ِصحةَ الرهِن فَافْترقَ

أَلْفَيِن ِبأَلٍْف ، ثُم استقْرض الراِهن ِمن الْمرتِهِن أَلْفًا أُخرى علَى أَنْ يكُون الْعبد رهنا ِبِهما جِميعا فَِإنه يكُونُ رهنا ِبالْأَلِْف 
ةً واصخ ِمن اِهنذَ الرأَخ اِن ، ثُمته ِمائَتِقيما ِبِمائٍَة ودبع نهكَذَا إذَا رِن وِبأَلْفَي ِلكهلَا يِل وِبالْأَلِْف الْأَو ِلكهي لَكه لَو

اتم ِن ، ثُمينيا ِبالدنهر دبكُون الْعلَى أَنْ يى عرِهِن ِمائَةً أُخترةٌ الْمانِد أَمبالْع لُ ِمنالْفَضلُ والْأَو نيقُطُ الدسي هفَِإن دبالْع 
  .ويبقَى الدين الثَّاِني ِبلَا رهٍن وهذَا معنى قَوِلِه ولَا يِصري الرهن رهنا ِبِهما 

 فوسو يقَالَ أَبو :اِئزِن جيةُ ِفي الداديا الزِميعاِن جنيِتِه الدوقُطُ ِبمسيةٌ و.   

  

  لُها : قَومهاِحٍد ِمنكُلِّ و دِعن نها رهِميعجو ازِه جلَيا عمهاِحٍد ِمنٍن ِلكُلِّ ويِن ِبدلَيجر دةً ِعناِحدا ونيع نهِإذَا رو   

ِع الْعيِن ِفي صفْقٍَة واِحدٍة ولَا شيوع ِفيِه وهذَا ِبِخلَاِف الِْهبِة ِمن رجلَيِن حيثُ لَا تجوز ِعند ؛ ِلأَنَّ الرهن أُِضيف إلَى جِمي
ا فَلَا بد أَنْ يكُونَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود ِبالِْهبِة الِْملْك ويستِحيلُ أَنْ تكُونَ الِْهبةُ ِملْكًا ِلهذَا وِملْكًا ِلهذَ

ماِلكًا ِللنصِف فَيحصلَ قَبضه ِفي مشاٍع فَلَا تِصح الِْهبةُ ، وأَما الرهن فَالْمقْصود ِمنه الْوِثيقَةُ لَا الِْملْك ويمِكن أَنْ يجعلَ 
  .ا وجِميعه وِثيقَةً ِلهذَا فَلَا يؤدي إلَى الِْإشاعِة جِميع الرهِن وِثيقَةً ِلهذَ

  

  لُها : قَوهِنِه ِمنيةُ دا ِحصمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ وونُ عمضالْمو   

 هتا ِحصِفيوتسا ممهاِحٍد ِمنكُلُّ و ِصريلَاِك يالْه دِن ؛ ِلأَنَّ ِعنيالْع ِمن أَي ارِه ِمقْدلَيونُ عمضأُ فَكَانَ الْمزجتا يِتيفَاُء ِممإذْ اِلاس
 ذَِلك.  

 لُهقَو :  

  ِفيوتسى يتِر حِد الْآخا ِفي ينها ركُلُّه تكَان هنيا دمهدى أَحفَِإنْ قَض   

 لَكفَِإنْ ه اِحدو نها رِديِهما ِفي أَيهِلأَن اما دم ه؛ ِلأَن طَاها أَعاَء مِن قَضيالد ِمن درتاِحِبِه اسِن صياِء دقَض دعب هدِعن نهالر
 نهالر لَكه ثُم ، هنيفَى دوتاِحٍد إذَا اسو ِن ِمنهكَالر ارِه فَصلَياٍق عِن بهالر كْمِر فَحِد الْآخِفي ي ذَِلك دعِدِه بِفي ي.   
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 لُهِه  : قَولَيع ربجي ِن لَمهِليِم الرست ِري ِمنتشالْم عنتِنِه فَاميئًا ِبعيِن شِري ِبالثَّمتشالْم هنهرلَى أَنْ يا عدبع اعب نمو
رِبت ِضياَء راِر إنْ شِبالِْخي اِئعكَانَ الْبو فَعدي ا ، أَوالح نِري الثَّمتشالْم فَعدإلَّا أَنْ ي عيالْب خاَء فَسِإنْ شِن ، وهِك الر

 هكَانا منهِن رهةَ الرِقيم   

 ِلأَنه شِرطَ ِفي الْعقِْد منفَعةٌ ِللْباِئِع لَا يقْتِضيها أَما جواز شرِط الرهِن ِفي الْبيِع فَهو اسِتحسانٌ ، والِْقياس أَنْ يفْسد الْبيع ؛
الْعقْد ووجه اِلاسِتحساِن أَنَّ الثَّمن الَِّذي ِبِه رهن أَوثَق ِمن الثَّمِن الَِّذي لَا رهن ِبِه فَصار ِذكْر ذَِلك ِصفَةً ِفي الثَّمِن وشرطُ 

مِن لَا يفِْسد الْعقْد وهذَا إذَا كَانَ معينا أَما إذَا لَم يعين الرهن فَالْبيع فَاِسد وِلهذَا شرطَ الشيخ ِبقَوِلِه ِبعيِنِه ولَو ِصفَاِت الثَّ
فَامتنع الْمشتِري ِمن تسِليِم الرهِن : مجِلِس جاز الْعقْد وقَولُه شرطَ ِفي الْبيِع رهنا مجهولًا واتفَقَا علَى تعِيِني الرهِن ِفي الْ

  .لَم يجبر علَيِه هذَا قَولُنا 

قْدع نها أَنَّ الرلَنقُوِقِه وح ا ِمنقح ارِع صيِرطَ ِفي الْبإذَا ش نه؛ ِلأَنَّ الر ربجي فَرقَالَ زو اربلَا إجاِهِن واِنِب الرج ٍع ِمنربت 
علَى التبرعاِت ولَِكن الْباِئع ِبالِْخياِر علَى ما ذَكَر الشيخ ؛ ِلأَنه ما رِضي إلَّا ِبِه فَيخير ِلفَواِتِه إلَّا أَنْ يدفَع الثَّمن حالا 

موِد وقْصوِل الْمصاِئِع ِلحفَقَالَ ِللْب اِهمرئًا ِبديى شرتاش أَِبي : ن دِعن نهر بفَالثَّو نالثَّم كِطيى أُعتح بذَا الثَّوه ِسكأَم
الِْعبطَاِء وقِْت الِْإعإلَى و سبالْح وهِن وهى الرنعم نِبئُ عنا يى ِبمأَت هِنيفَةَ ؛ ِلأَناِني حعقُوِد ِللْمةُ ِفي الْعر.  

وقَالَ أَبو يوسف وزفَر لَا يكُونُ رهنا بلْ يكُونُ وِديعةً ؛ ِلأَنَّ قَولَه أَمِسك يحتِملُ الرهن ويحتِملُ الِْإيداع فَيقْضى ِبأَقَلِِّهما 
ِهيا ووتثُب   

لَما مده إلَى : أَمِسكْه ِبديِنك ، أَو ِبماِلك فَِإنه لَما قَابلَه ِبالديِن فَقَد عين ِجهةَ الرهِن قُلْنا : ا قَالَ الْوِديعةُ ِبِخلَاِف ما إذَ
 نهالر هادرأَنَّ م ِلمطَاِء عالِْإع.   

  

  لُهفْ: قَوِبن نهفَظَ الرحِهِن أَنْ يترِللْماِلِه واِدِمِه الَِّذي ِفي ِعيخلَِدِه ووِتِه وجوزِسِه و   

 هفْسن رالَِّذي أَج رالْح واِدِمِه هِبخ ادرالْماِلِه ، والَِّذي ِفي ِعي الْكَِبري هلَدِني وعي.  

 لُهقَو :  

 هعدأَو اِلِه ، أَوِفي ِعي نِر ميِبغ ِفظَهِإنْ حو ِمنض    

لَا وِعندهما إنْ شاَء : ؛ ِلأَنَّ يد الْمرتِهِن غَير أَيِديِهم فَصار ِبالدفِْع متعديا وهلْ ِللراِهِن أَنْ يضمن الْمودع قَالَ أَبو حِنيفَةَ 
   .ضمنه فَِإنْ ضمنه رجع علَى الْموِدِع 

 لُهِتِه  : قَوِميِع ِقيمِب ِبجصانَ الْغمض هنمِن ضهِفي الر ِهنترى الْمدعِإذَا تو   

 علَى ِمقْداِر ِلأَنه ِبالتعدي خرج ِمن أَنْ يكُونَ ممِسكًا لَه ِبالِْإذِْن وصار كَأَنه أَخذَه ِبغيِر إذِْنِه فَيِصري غَاِصبا وِلأَنَّ الزيادةَ
 رغَي هاِل ِلأَنمِتعِباِلاس دعتم ه؛ ِلأَن اِمنض وِرِه فَهصِفي ِخن لَهعا فَجماتخ هنهي فَِإنْ ردعِبالت نمضت اتانالْأَمةٌ ، وانِن أَميالد
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ها الِْإذْنُ ِبالِْحفِْظ ومِإنأْذُوٍن ِفيِه ، واِبِع مِة الْأَصِقيِفي ب لَهعِإنْ جاٌء ، ووس ى ِفي ذَِلكرسالْيى ، ونمالْيِبِحفٍْظ ، و سذَا لَي
دا ضِمن ، وِإنْ جعلَه كَانَ رهنا ِبما ِفيِه ؛ ِلأَنه لَا يلْبس كَذَِلك عادةً فَكَانَ ِحفْظًا لَا لُبسا وكَذَا الثَّوب إنْ لَِبسه لُبسا معتا

علَى عاِتِقِه لَم يضمن ، وِإنْ لَِبس خاتما فَوق خاتٍم إنْ كَانَ ِممن عادته يتجملُ ِبلُبِس خاتميِن ضِمن ، وِإنْ كَانَ ِممن لَا 
 نمضاِفظٌ فَلَا يح ولُ ِبِه فَهمجتي.   

 لُهاِنِه  : قَومض ِمن جرخ هضاِهِن فَقَبِللر نهالر ِهنترالْم ارِإذَا أَعو   

  .ِلأَنه ِباسِتعارِتِه وقَبِضِه ِمن الْمرتِهِن أَزالَ الْقَبض الْموِجب ِللضماِن 

 لُهقَو :  

    فَِإنْ هلَك ِفي يِد الراِهِن هلَك ِبغيِر شيٍء 

  .ِلفَواِت الْقَبِض الْمضموِن 

 لُهقَو :  

   وِللْمرتِهِن أَنْ يسترِجعه إلَى يِدِه فَِإذَا أَخذَه عاد الضمانُ  

الر ِقيفَب قَاقِتحِبِه اِلاس لَّقعتِة لَا ياِريالْع ضقٍْد ؛ ِلأَنَّ قَباِف عِتئْنِر اسيِني ِبغعي اِهنالر اتم لَوِه ولَيع وا هلَى مع نه - 

 فَالْمرتِهن أَحق ِبِه ِمن ساِئِر الْغرماِء ولَو أَعاره أَحدهما أَجنِبيا ِبِإذِْن الْآخِر سقَطَ حكْم ضماِن -والرهن ِفي يِدِه عاِريةٌ 
لِّ واِحٍد ِمنهما أَنْ يرده رهنا كَما كَانَ وهذَا ِبِخلَاِف الِْإجارِة والِْهبِة ِمن أَجنِبي إذَا باشره أَحدهما الرهِن ِفي الْحاِل وِلكُ

اتم لَوٍف وأْنتسقٍْد مِه إلَّا ِبعإلَي ودعلَا يِن وهالر ِمن جرخثُ ييِر حِبِإذِْن الْآخ ِهنترِهِن كَانَ الْمترإلَى الْم دلَ الرقَب اِهنالر 
قِبِه ح لَّقعتي ِة فَلَماِريا ِبالْعاِهِن أَمالر قطُلُ ِبِه حبفَاِت فَيرصِذِه التِبه لَاِزم قِن حهِبالر لَّقعت قَد هاِء ِفيِه ؛ ِلأَنمرةَ الْغوأُس لَاِزم 

  .فَافْترقَا 

وِإنْ استعاره الْمرتِهن ِمن الراِهِن فَهلَك قَبلَ أَنْ يأْخذَ ِفي الْعمِل هلَك علَى ضماِن الْمرتِهِن ِلبقَاِء يِد الْمرتِهِن وكَذَا إذَا 
لْعاِريِة وبقَاِء يِد الراِهِن فَعاد ضمانه وِإنْ هلَك ِفي حالَِة الْعمِل هلَك ِبغيِر ضماٍن ؛ هلَك بعد الْفَراِغ ِمن الْعمِل ِلارِتفَاِع يِد ا

اسِتعماِل ومن استعار شيئًا ِليرهنه ِلأَنَّ يد الْعاِريِة أَمانةٌ وِهي حاِدثَةٌ بعد زواِل قَبِض الرهِن وكَذَا إذَا أَِذنَ الراِهن ِللْمرتِهِن ِباِل
   فَما رهنه ِبِه ِمن قَِليٍل ، أَو كَِثٍري فَهو جاِئز وهذَا إذَا لَم يسم لَه ما يرهنه ِبِه فَِإنْ سمى لَه قَدرا

 هِبأَقَلَّ ِمن هنهرأَنْ ي لَه سِن فَلَييالد ِمن ا لَممِإنِرِه وٍف غَيِبِصن هنهرأَنْ ي لَه سِن لَييالد فًا ِمنِصن ى لَهمكَذَا إذَا سو لَا أَكْثَرو
ا هلَك رجع ِبِه فَِإذَا جعلَه يجز أَنْ يرهنه ِبأَقَلَّ ِمما سمى ؛ ِلأَنَّ الْمِعري رِضي أَنْ يجعلَه مضمونا ِبذَِلك الْقَدِر حتى إذَ

 ِفيوتسأَنْ ي ضري لَم ه؛ ِلأَن ى لَهما سِمم ِبأَكْثَر هنهرأَنْ ي زجي ا لَممِإناِن ومالض ِمن ضرلْ الْغصحي لَم ها ِبأَقَلَّ ِمنونمضم
أَنَّ الْمِعري يتوصلُ إلَى أَخِذ عاِريِتِه ِبقَضاِء ديِن الْمرتِهِن فَِإذَا أَِذنَ ِفي ِمقْداٍر يتمكَّن ِمن أَداِئِه لَم ِمن ماِلِه إلَّا ذَِلك الْقَدر وِل

ن الْقَدِر ، أَو الصنِف فَهو مخاِلف فَيضمن ِقيمةَ يجز أَنْ يرهنه ِبأَكْثَر ِمنه فَيعجز عن أَداِئِه فَِإنْ رهنه ِبغيِر ما سمى لَه ِم
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 ِمن ذَهأْخِعِري أَنْ يِللْما وغَاِصب ارِفيِه فَص أْذَنْ لَهي ٍه لَمجلَى وِفي ِملِْكِه ع فرصت هِهِن ؛ ِلأَنترِد الْمِفي ي لَكِن إنْ ههالر
سخ الرهن وكَذَا إذَا استعاره ِليرهنه ِعند رجٍل ِبعيِنِه فَرهنه ِعند غَيِرِه ؛ ِلأَنَّ الْماِلك رِضي ِبيٍد مخصوصٍة ولَم الْمرتِهِن ويفْ
  .يرض ِبغيِرها 

نَ ضاِمنا ؛ ِلأَنه متعد مخاِلف ، ثُم إنْ شاَء الْمِعري ضمن الْمستِعري ويِتم وكَذَا إذَا قَالَ لَه ارهنه ِبالْكُوفَِة فَرهنه ِبالْبصرِة كَا
اَء ضِإنْ شفِْسِه ، ون ِملْك نهر هأَن نيباِن فَتماِء الضِبأَد لَكَهم هِهِن ؛ ِلأَنترالْم نيبو هنيِن بهالر قْدع ِجعريو ِهنترالْم نم

 ِمناِلٍف ضخم رغَي هارعتِه الَِّذي اسجلَى الْوع هنهر قَدِهِن وترِد الْمِفي ي لَكاِهِن فَِإنْ هلَى الرِن عيِبالدو ِمنا ضِبم ِهنترالْم
ِبه هنقَطَ عا سم رِعِري قَدِللْم اِهنلَا الرفَّى وا وِه ِبملَيع وعجالر ِرِه فَكَانَ لَهِبأَم هِمن هنيفَّى دو هِن ؛ ِلأَنيالد ِن ِمنهلَاِك الر

هملْزي   

 فَافْتكَّه ماِلكُه رجع ِبما كَانَ الرهن يهِلك أَكْثَر ِمن ذَِلك ، والْمِعري متطَوع ِفي الزيادِة ولَو عجز الْمستِعري عن ِفكَاِك الرهِن
؛ ِبِه ولَا يرِجع ِبأَكْثَر ِمن ذَِلك بيانه إذَا أَعاره عبدا ِقيمته ِمائَةٌ وأَِذنَ لَه أَنْ يرهنه ِبِمائَتيِن فَافْتكَّه الْمِعري ِبِمائَتيِن رجع ِبِمائٍَة 

 فِْسِه لَمى ِبنضفَكَذَا إذَا اقْت هِمن ِبأَكْثَر ِجعرِعِري أَنْ يِللْم كُني لَمِر وذَا الْقَدا ِلهِفيوتسم ارِهِن صترِد الْمِفي ي لَكه لَو دبِلأَنَّ الْع
 هِمن ِبأَكْثَر ِجعري.  

  

   فَصلٌ  

 ِخيإذَ: قَالَ ِفي الْكَر اِهنالر هركَذَا إذَا أَجاِف وِتئْنِه إلَّا ِباِلاسإلَي ودعلَا يِن وهالر ِمن جرِهِن خترالْم ِمن نهالر اِهنالر را آج
هازِرِه فَأَجغَي ِمن ِهنترالْم هرأَج أَو ، ِهنترالْم هازِهِن فَأَجترِر الْمغَي ِن ِمنهالر ونُ ِمنهرالْم جرخةُ وارالِْإج تازج اِهنالر 

هقَاِء الرب عم ِصحا لَا تهِن ِلأَنهطَالًا ِللرا كَانَ إبهلَيا عياضرفَِإذَا ت قَاقِتحا اِلاسِبه لَّقعتي قْدةَ عارِه ؛ ِلأَنَّ الِْإجإلَي دعي لَمِن و
 لَكهأِْجِر وتسإلَى الْم هلَّمساِهِن وِر إذِْن الريِبغ هرفَِإنْ آج نهالر رجؤِهِن أَنْ يترِللْم سلَي ِدينجِفي الْخا وخفَاسا تمهفَكَأَن

مرتِهن ِقيمته وقْت التسِليِم إلَى الْمستأِْجِر ويكُونُ رهنا مكَانه ، وِإنْ ِفي يِد الْمستأِْجِر كَانَ الراِهن ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمن الْ
وِإنْ ضمن شاَء ضمن الْمستأِْجر فَِإنْ ضمن الْمستأِْجر رجع ِبما ضِمن علَى الْمرتِهِن ؛ ِلأَنه غَره ولَا يِجب علَيِه الْأُجرةُ ، 

 لَوو لَه ِطيبلَا يلَاِك وقِْت الْهاِفِع إلَى ونالْم فَى ِمنوتا اسِه ِبملَيع ِجعري لَِكنأِْجِر وتسلَى الْمع ِمنا ضِبم ِجعرلَا ي ِهنترالْم
   ما كَانَ ، وِإنْ آجره الْمرتِهن ِبِإذِْن الراِهِن ، أَو الراِهن ِبِإذِْنلَم يهِلك الرهن واسترده الْمرتِهن عاد رهنا كَ

يةُ الْمرتِهِن ، أَو آجره أَحدهما ِبغيِر إذِْن صاِحِبِه ، ثُم أَجازها صحت الِْإجارةُ وبطَلَ الرهن وتكُونُ الْأُجرةُ ِللراِهِن وِولَا
 ازفَأَج هنهفَِإنْ ر نهالر نهراِهِن أَنْ يِللر سلَياِف وِتئْنِة إلَّا ِباِلاسارةُ الِْإجدم تقَضا إذَا اننهر ودعلَا ياِقِد وا إلَى الْعِضهقَب

   .الْمرتِهن بطَلَ الرهن الْأَولُ 
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 لُهقَو :  اتِإذَا مو نيى الدقَضو نهالر هِصيو اعب اِهنالر   

 هقَامم قَاِئم هِصيِلأَنَّ و.  

 لُهقَو :  

   فَِإنْ لَم يكُن لَه وِصي نصب الْقَاِضي لَه وِصيا وأَمره ِببيِعِه  

وا ِكبا إذَا كَانا أَمارِصغ هثَترذَا إذَا كَانَ وه لَمأَع اَللَّهو هِليصخت ِهملَياِل فَكَانَ عِفي الْم تيلُفُونَ الْمخي ما فَهار.   
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   الحجر  كتاب 

.  

يِه وِمنه سمي الْحِطيم حجرا ؛ الْحجر ِفي اللُّغِة الْمنع وِمنه سمي الْحجر حجرا ِلصلَابِتِه ؛ ِلأَنه يمنع الْغير عن أَنْ يؤثِّر ِف
  .ِلأَنه منع ِمن الْبيِت ، وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن الْمنِع عن التصرفَاِت علَى وجٍه يقُوم الْغير ِفيِه مقَام الْمحجوِر علَيِه 

 اللَّه هِحمقَالَ ر :  

   بةُ ِللْحجِر ثَلَاثَةٌ الْأَسباب الْموِج 

  .أَراد ِبالْموِجبِة الْمثِْبتةَ 

 لُهقَو :  

   الصغر ، والرق ، والْجنونُ ولَا يجوز تصرف الصِبي إلَّا ِبِإذِْن وِليه  

ِذنَ لَه وِليه وتفِْسري الْعاِقِل أَنْ يعلَم أَنَّ الْمِبيع ساِلب والشراَء جاِلب الْمراد الصِبي الَِّذي يعِقلُ أَما غَيره فَلَا يجوز ولَو أَ
ى الْحلْواِني وِمن علَامِة كَوِنِه غَير عاِقٍل إذَا أَعطَ: ويعلَم أَنه لَا يجتِمع الثَّمن ، والْمثَمن ِفي ِملٍْك واِحٍد قَالَ ِفي شاهانْ 

أَعِطِني فُلُوِسي فَهذَا علَامةُ كَوِنِه غَير عاِقٍل ، وِإنْ أَخذَ الْحلْوى وذَهب ولَم : فُلُوسا فَأَخذَ الْحلْوى وجعلَ يبِكي ويقُولُ 
  .يستِرد الْفُلُوس فَهو عاِقلٌ 

 لُهقَو. :   

  

 رصت وزجلَا يِدِه ويِد إلَّا ِبِإذِْن سبالْع ف   

   .كَي لَا تملَك رقَبته ِبتعلُِّق الديِن ِبِه وِبالِْإذِْن رِضي ِبفَواِت حقِِّه 

 لُهاٍل  : قَوقِْلِه ِبحلَى علُوِب عغوِن الْمنجالْم فرصت وزجلَا يو   

 أَم لَا ، والْمراد ِبِه الَِّذي لَا يِفيق أَصلًا أَما إذَا كَانَ يِفيق ويعِقلُ ِفي حاِل إفَاقَِتِه فَتصرفُه ِفي حاِل إفَاقَِتِه أَي سواٌء أُِذنَ لَه ِفيِه
 اِئزج.   
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 لُهقَو :  اهرتاش ئًا ، أَويلَاِء شؤه ِمن اعب نمو   

و ِبيالص ادرالَى الْمعله تا ِفي قَوكَم اِئزج وهِن ويلَى اِلاثْنِع عملَفْظَ الْج أَطْلَق ِقيقةٌ { الروإخ فَِإنْ كَانَ لَه { ادرالْمو
 ِفيقونَ الَِّذي لَا ينجالْمو ، ِبيالصو دبِبِه الْع ادِقيلَ أَراِن ووالْأَخ.  

 لُهقَو :  

  وهو هقِْصديو قْدِقلُ الْععي   

 ِليالْو هازِإنْ أَجو ، ِصحاِزِل لَا يالْه عياِطٍئ فَِإنَّ بلَا خاِزٍل وِبه سلَي أَي.  

 لُهقَو :  

  هخاَء فَسِإنْ شةٌ ، ولَحصإذَا كَانَ ِفيِه م هازاَء أَجاِر إنْ شِبالِْخي ِليفَالْو   

حِسِري فَِإنْ ِقيلَ يِن الْيبِبِخلَاِف الْغ ِليالْو هازِإنْ أَجو ، وزجلَا ي هِن الْفَاِحِش فَِإنبالْغ ِمن ِرزا : تِع أَميِفي الْب كُمدِعن قُّفوالت
  .لْمباِشِر الشراُء فَِإنه لَا يتوقَّف فَِإنَّ الْأَصلَ ِفيِه النفَاذُ علَى ا

نعم إذَا وجد نفَاذًا علَى الْعاِقِد كَما ِفي ِشراِء الْفُضوِلي وهنا لَم يوجد النفَاذُ ِلعدِم الْأَهِليِة ، أَو ِلضرِر الْمولَى فَأَوقَفْناه : قُلْنا 
 لُهقَو  

   حجر ِفي الْأَقْواِل وهِذِه الْمعاِني الثَّلَاثَةُ توِجب الْ 

 هاَء فَِإنرالشو عيِقلُ الْبعأْذُونُ يالْم ِبيا إذَا كَانَ الصاَء أَمرالشو عيِقلُ الْبعأْذُوِن الَِّذي لَا يالْمِقلُ ، وعالَِّذي لَا ي ِبيِفي الص ِريدي
كَما يؤاخذُ ِفي الْأَفْعاِل حتى لَو أَقَر أَنَّ ِلفُلَاٍن علَيِه ِمائَةَ ِدرهٍم لَِزمه وكَذَا الْعبد الْمأْذُونُ يؤاخذُ يؤاخذُ ِبأَقْواِلِه ِفي الْأَمواِل 

نْ لَم يِف ِبيع الْعبد ِفيِه والصِبي ينتظَر حتى يستغِني ِبأَقْواِلِه كَما يؤاخذُ ِبأَفْعاِلِه فَِإنْ كَانَ ِللْعبِد كَسب سلِّم ِمنه لَلْمقَر لَه فَِإ
.  

 لُهقَو :  

   دونَ الْأَفْعاِل  

صِد ِمن شرِطِه إلَّا إذَا كَانَ ِلأَنَّ الْأَفْعالَ لَا مرد لَها ِلوجوِدها ِحسا ومشاهدةً ِبِخلَاِف الْأَقْواِل ؛ ِلأَنَّ اعِتبارها ِبالشرِع ، والْقَ
   ِفعلًا يتعلَّق ِبِه حكْم يندِرئ ِبالشبهاِت كَالْحدوِد ،

اِني الْحعِذِه الْمه وِجبت ا لَممِإنوِن ونجالْمو ، ِبيالص قةً ِفي حهبش ِد ِفي ذَِلكالْقَص مدلُ ععجاِص فَيالِْقصِفي و رج
إنَّ اسِتيلَاد الْمجنوِن صِحيح ؛ ِلأَنَّ الِْفعلَ يِصح ِمنه : الْأَفْعاِل ؛ ِلأَنَّ الْأَفْعالَ تِصح ِمنهم كَما تِصح ِمن غَيِرِهم وِلهذَا قَالُوا 

ار؛ ِلأَنَّ إقْر هِمن ِصحي ِتيلَاِد لَمِباِلاس أَقَر لَوا ؛ ِلأَنَّ وِهملَيع قتا عمهٍم ِمنرحِحٍم مونُ ذَا رنجالْمو ، ِبيالص لَكم لَوو اِقصن ه
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ِكِه جاِريةٌ قَد ولَدت الِْملْك يِصح ِمنهما ولَو أَعتقَاه ِبالْقَوِل لَم يِصح ِلما ذَكَرنا وصورةُ اسِتيلَاِد الْمجنوِن أَنْ يدخلَ ِفي ِملْ
   .ِمنه ِبِنكَاٍح 

 لُها  : قَومهارلَا إقْرا ومهقُودع ِصحونُ لَا تنجالْمو ، ِبيالصو   

ِة ووِل الِْهبِمثْلُ قَب هتراشبا ممهِمن ِصحفَي ضحالْم فْعا النا أَمملَ لَهلَا قَو هى ِلأَنضمو هفْسن ِبيالص ركَذَا إذَا آجقَِة ودالص
 ضحم فْعن هلَى ؛ ِلأَنوِر إذِْن الْميوِر ِبغجحِد الْمبالْع لِْع ِمنِل الْخدولُ بقَب ِصحيا وانسِتحةُ اسرالْأُج تبجِل ومالْع لَى ذَِلكع

ةُ الصارِعب ِصحتِكيلًا وِرِه إذَا كَانَ واِق غَيتعِرِه وطَلَاِق غَيِرِه واٍل غَيِفي م ِبي.  

 لُهقَو :  

   ولَا يقَع طَلَاقُهما ولَا عتاقُهما  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عوِه{ ِلقَوتعالْمو ، ِبيالص إلَّا طَلَاق اِقعكُلُّ طَلَاٍق و {  ، ةً ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاقرضم ضحمتي اقتالْعو ،
والْعتاق إسقَاطُ حق فَلَا يِصح ِمن الصِبي ، والْمجنوِن كَالِْهبِة ، والْبراَءِة ولَا وقُوف ِللصِبي علَى الْمصلَحِة ِفي الطَّلَاِق 

 ولَا وقُوف ِللْوِلي علَى عدِم التوافُِق ِلاحِتماِل وجوِد التوافُِق علَى اعِتباِر بلُوِغِه حد الشهوِة فَِلهذَا لَا ِبحاٍل ِلعدِم الشهوِة
لَاِق طَلَاق امرأَِتِه أَما إذَا وكَّلَ الرجلُ صِبيا يتوقَّفَاِن علَى إجازِتِه ولَا ينفُذَاِن ِبمباشرِتِه ِبِخلَاِف ساِئِر الْعقُوِد ويعِني ِبالطَّ

   .ِبطَلَاِق امرأَِتِه فَطَلَّقَها طَلُقَت امرأَةُ الْموكِِّل ويعِني ِبالْعتاِق أَيضا إذَا كَانَ ِبالْقَوِل أَما إذَا ملَك ذَا رِحٍم محرٍم ِمنه عتق علَيِه 

 لُهقَو :  هانما ضمهئًا لَِزميلَفَا شِإنْ أَتو   

؛ ِلأَنَّ الْأَفْعالَ تِصح ِمنهما ، أَو ؛ ِلأَنَّ الِْإتلَاف موِجب ِللضماِن ولَا يتوقَّف علَى الْقَصِد كَما ِفي ماٍل يتلَف ِبانِقلَاِب الناِئِم 
   . الْماِئِل بعد الِْإشهاِد علَيِه ، والْحاِئِط

 لُهقَو :  لَاهوم قاِفذٍَة ِفي حن رفِْسِه غَين قاِفذَةٌ ِفي حن الُهفَأَقْو دبا الْعفَأَم   

اه فَِرعايةً ِلجاِنِب الْمولَى ؛ ِلأَنَّ نفَاذَه لَا يعرى عن أَما نفُوذُها ِفي حق نفِْسِه فَِلِقياِم أَهِليِتِه ، وأَما عدم نفُوِذها ِفي حق مولَ
  .تعلُِّق الديِن ِبرقَبِتِه ، أَو كَسِبِه وكُلُّ ذَِلك مالُ الْمولَى 

 لُهقَو :  

   فَِإنْ أَقَر ِبماٍل لَِزمه بعد الْحريِة  

زِة وِليوِد الْأَهجاِنِع ِلواِل الْمو.  

 لُهقَو :  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                423

   ولَم يلْزمه ِفي الْحاِل  

فَِإنْ كَانَ محجورا فَِإنه يؤاخذُ ِبأَفْعاِلِه دونَ أَقْواِلِه : ِلِقياِم الْماِنِع واعلَم أَنَّ الْعبد لَا يخلُو إما أَنْ يكُونَ مأْذُونا ، أَو محجورا 
ِفيما يرِجع إلَى نفِْسِه ِمثْلُ الِْقصاِص وحد الزنا وشرِب الْخمِر وحد الْقَذِْف فَِإنه يِصح إقْراره ِفيها وحضرةُ الْمولَى إلَّا 

  .الْمولَى شرطٌ ِعندهما لَيست ِبشرٍط وهذَا إذَا أَقَروا ، أَما إذَا أُِقيم علَيِه الْبينةُ فَحضرةُ 

 ارا الِْإقْرأَما ، وأْذُونم ا كَانَ ، أَوورجحاِل مذُ ِبِه ِفي الْحاخؤي هالًا فَِإنم دبالْع لَكهتاس لَوٍط ورِبش تسلَي فوسو يقَالَ أَبو
ح وِمن الْمأْذُوِن يِصح ويؤاخذُ ِبِه ِفي الْحاِل وأَما الِْإقْرار ِبالِْجنايِة الَِّتي توِجب ِمن الْمحجوِر ِبالديوِن والْغصوِب لَا يِص

 ، والْغصوِب واسِتهلَاِك الدفْع ، أَو الِْفداَء فَِإنها لَا تِصح ِمنه محجورا كَانَ ، أَو مأْذُونا وأَما الْمأْذُونُ فَِإقْراره ِبالديوِن
الْوداِئِع والْعواِري ، والِْجناياِت ِفي الْأَمواِل جاِئزةٌ ، وِإنْ أَقَر ِبمهِر امرأٍَة وصدقَته الْمرأَةُ فَِإنه لَا يِصح ِفي حق الْمولَى ولَا 

 ، وِإنْ أَقَر ِبافِْتضاِض امرأٍَة ِبالْأُصبِع فَِعندهما هذَا إقْرار ِبالِْجنايِة فَلَا يِصح إلَّا ِبتصِديِق الْمولَى وعِند يؤاخذُ ِبِه إلَّا بعد الْحريِة
 ِصحاِل فَيِبالْم ارذَا إقْره فوسأَِبي ي.   

   لَِزمه ِفي الْحاِل فَِإنْ أَقَر ِبحد ، أَو ِقصاٍص  : ولُه قَ

ِلأَنَّ هذَا إقْرار علَى نفِْسِه وهو غَير متهٍم ِفيِه واعلَم أَنَّ الْعبد إذَا قَتلَ رجلًا عمدا وجب علَيِه الِْقصاص ، وِإنْ كَانَ خطَأً ، 
نه يِجب علَى الْمولَى إما دفْعه ، وِإما ِفداؤه ِبأَرِش الِْجنايِة فَِإنْ اختار الِْفداَء أَو كَانَ ِفيما دونَ النفِْس عمدا ، أَو خطَأً فَِإ

جوا ودملًا عجلَ را قَتلَم هأَن لَوا وضا أَيالح هفَعِد دبالْع فْعد ارتكَذَا إذَا اخا والح شالْأَر بجو قَهتأَع اصِه الِْقصلَيع ب
 قُّهطَلَ حا بمهدفَا أَحاِن فَعِليكَانَ ِللْقَِتيِل و لَواِص ولٌّ ِللِْقصحم وها ورح ارص دبٌء ؛ ِلأَنَّ الْعيش هملْزلَى لَا يوفَِإنَّ الْم لَاهوم

ه أَنْ يستسِعي الْعبد ِفي ِنصِف ِقيمِتِه ولَا يِجب علَى الْمولَى شيٌء ؛ ِلأَنه انقَلَب مالًا بعد وانقَلَب نِصيب الْآخِر مالًا ولَ
لْخطَِأ لَم يلْزم الْمولَى شيٌء وكَانَ الْحريِة ويِجب ِنصف الِْقيمِة ؛ ِلأَنَّ أَصلَ الِْجنايِة كَانَ ِفي حاِل الرق ولَو أَقَر الْعبد ِبقَتِل ا

 أْذُونٌ ، أَوم وهطَِأ وِة الْخايِبِجن دبالْع إذَا أَقَر ِخيِفي الْكَرو ، ِدينجِة كَذَا ِفي الْخيرالْح دعذُ ِبِه باخؤِد يبِة الْعِفي ِذم
ِإنْ أُعِتق بعد ذَِلك لَم يتبع ِبشيٍء ِمن الِْجنايِة أَما الْمحجور فَِلأَنه إقْرار ِبماٍل فَلَا يتعلَّق ِبِإقْراِرِه حكْم محجور فَِإقْراره باِطلٌ فَ

ملْزوِن الَِّتي تيِبالد اِئزج هارأْذُونُ فَِإقْرا الْمأَمِن وياِرِه ِبالدكَِإقْر ةُ فَلَمايا الِْجنا فَأَمأْذُونُ ِفيهالْم ا ِهيهِة ؛ ِلأَنارجِب التبِبس ه
   .يأْذَنْ ِفيها الْمولَى فَالْمأْذُونُ ِفيها كَالْمحجوِر 

 لُهقَو :  فُذُ طَلَاقُهنيو   

 لَامِه السلَيِلِه عإلَّا { ِلقَو اِقعوِه كُلُّ طَلَاٍق وتعالْمو ، ِبيالص طَلَاق { لَامِه السلَيقَالَ عو } ئًايش بكَاتالْمو ، دبالْع ِلكملَا ي
 فُذُ } إلَّا الطَّلَاقناِفِعِه فَينم فِْويتلَا تلَى ووطَالُ ِملِْك الْمِفيِه إب سلَيو ٍم ِفي ذَِلكهتم رغَي هِلأَنو نم وهتعاِزِل الْموقَالَ ِفي الن

   .كَانَ مختِلطَ الْكَلَاِم فَاِسد التدِبِري لَِكنه لَا يضِرب ولَا يشتم كَما يفْعلُه الْمجنونُ 
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 لُهأَِتِه  : قَورلَى امع لَاهوم طَلَاق قَعلَا يو   

   .والسلَام الطَّلَاق ِبيِد من ملَك الساق وِلأَنَّ الِْحلَّ حصلَ ِللْعبِد فَكَانَ الرفْع إلَيِه دونَ الْمولَى ِلقَوِلِه علَيِه الصلَاةُ 

  

  لُهِنيفَةَ : قَوو حقَالَ أَباِقلًا : وا عاِلغا برِفيِه إذَا كَانَ حلَى السع رجلَا أَح   

يف الْعقِْل الْجاِهلُ ِبالْأُموِر الَِّذي لَا تمِييز لَه الْعاِملُ ِبِخلَاِف موجِب الشرِع ، وِإنما لَم يحجر علَيِه ِعند أَِبي السِفيه خِف
حاقَه ِبالْبهاِئِم وذَِلك أَشد علَيِه ِمن التبِذيِر فَلَا يحتملُ حِنيفَةَ ؛ ِلأَنه مخاطَب عاِقلٌ وِلأَنَّ ِفي سلِْب ِولَايِتِه إهدار آدِميِتِه ، وِإلْ

الْأَعلَى ِلدفِْع الْأَدنى إلَّا أَنْ يكُونَ ِفي الْحجِر علَيِه دفْع ضرٍر عام كَالْحجِر علَى الطَِّبيِب الْجاِهِل ، والْمفِْتي الْماِجِن ، 
اِري الْمفِْلِس فَِإنَّ هؤلَاِء يحجر علَيِهم ِفيما يروى عن أَِبي حِنيفَةَ ؛ إذْ هو دفْع الْأَعلَى ِبالْأَدنى ، الْمفِْتي الْماِجن هو والْمكَ

أَو الرجِل ِليسِقطَ الزكَاةَ ولَا يباِلي أَنْ يحلِّلَ حراما ، أَو الَِّذي يعلِّم الناس ِحيلًا باِطلَةً كَارِتداِد الْمرأَِة ِلتفَاِرق زوجها ، 
  .يحرم حلَالًا 

  .والطَِّبيب الْجاِهلُ هو أَنْ يسِقي الناس دواًء مهِلكًا 

  . يشتِريها ِبِه ، وِإذَا جاَء أَوانُ الْخروِج يخِفي نفْسه والْمكَاِري الْمفِْلس أَنْ يكِْري إِبلًا ولَيست لَه إِبلٌ ولَا مالٌ

 لُهقَو :  

  اِئزاِلِه جِفي م فُهرصتو   

  ِلأَنه مخاطَب عاِقلٌ ِلقَوِلِه 

   وِإنْ كَانَ مبذِّرا مفِْسدا  

 لُها " فَقَوفِْسدا " مذِّربِلِه مِلقَو فِْسريت رالش ِر ، أَويِفي الْخ الَهم ذِّرباٌء كَانَ يوسو.  

 لُهقَو :  

   يتِلف مالَه ِفيما لَا غَرض لَه ِفيِه ولَا مصلَحةَ  

 ِرقَهحي ِر ، أَوحِفي الْب هلِْقيِبأَنْ ي.  

 لُهقَو :  
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ير رِشيٍد لَم يسلَّم إلَيِه مالُه حتى يبلُغَ خمسا وِعشِرين سنةً فَِإنْ تصرف قَبلَ ذَِلك نفَذَ إذَا بلَغَ الْغلَام غَ: إلَّا أَنه قَالَ  
 فُهرصت   

 أَلَا ترى أَنَّ الْمِبيع ِفي يِد الْباِئِع يمنع كَيف يجوز تصرفُه ِفيِه وهو ممنوع ِمن قَبِضِه ؛ ِلأَنَّ ِمثْلَ ذَِلك لَا يمتِنع: ولَا يقَالُ 
   الْمشتِري ِمن قَبِضِه

 لُهقَو ازج قَهتأَع لَوِن وِليِم الثَّمسلَ تقَب  

  دشالر هِمن سنؤي ِإنْ لَمو ، الُهِه مإلَي لِّمةً سنس ِرينِعشا وسملَغَ خفَِإذَا ب   

 نذَا السا ِفي هدج ِصريي قَد هى أَنرا أَلَا تِة غَاِلبدِذِه الْمه دعب أِْديبلَا تأِْديِب وِبطَِريِق الت هناِل عالْم عنِلأَنَّ م.  

 ِلأَنه قَد يِصري جدا ِفي هذَا السن وولَده قَاِضيا ، وِفي ِحجِر إنما قَدره أَبو حِنيفَةَ ِبخمٍس وِعشِرين سنةً ؛: قَالَ ِفي الْيناِبيِع 
رشا عتاثْن لَاما الْغلُغُ ِفيهبٍة يدى منأَنَّ أَد هانيبٍر قَِبيٍح وِه إلَى أَملَيع رجي الْحدؤا فَياِلغا برِنِه حكَو عم لَدلَِدِه وو ةً ، ثُمنةَ س

يتزوج وتحبلُ لَه فَتِلد امرأَته ِلِستِة أَشهٍر فَيكْبر ولَده ويبلُغُ ِلاثْنتي عشرةَ سنةً ، ثُم يتزوج وتحبلُ لَه فَتِلد امرأَته ِلِستِة أَشهٍر 
  . ، ومحالٌ أَنْ يكُونَ جدا ولَم يبلُغْ أَشده فَذَِلك خمس وِعشرونَ سنةً

 لُهقَو :  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يحجر علَى السِفيِه ويمنع ِمن التصرِف ِفي ماِلِه  

را علَيِه إلَّا ِبحجِر الْحاِكِم ولَا يِصري مطْلَقًا بعد الْحجِر حتى يطِْلقَه ، ثُم اختلَفَا ِفيما بينهما فَقَالَ أَبو يوسف لَا يِصري محجو
 اِكمالْح.  

 دمحقَالَ مو :هنع بذْهيفَِه وفِْس السِبن ِجرحني هِني أَنعي طِْلقُهِفيِه ي هلَاحصو هرجحاِلِه يِفي م هادفِْس فَسِبن رجالْح 
 ارإذَا ص ثُم ، وزجٍد لَا يمحم دِعنو وزجي فوسأَِبي ي دِر الْقَاِضي فَِعنجلَ حقَب هاعا بةُ الِْخلَاِف ِفيمفَاِئداِلِه ولَاِح ِفي مالِْإص

لَِّذي لَم يبلُغْ إلَّا ِفي أَشياَء معدودٍة فَِإنَّ حكْمه ِفيها كَحكِْم الْباِلِغ الْعاِقِل محجورا علَيِه ِعندهما يِصري حكْمه حكْم الصِبي ا
  .وِهي أَنه إذَا تزوج امرأَةً جاز ِنكَاحه ، وِإنْ أَعتق جاز ِعتقُه ولَِكنه يسعى الْعبد ِفي ِقيمِتِه 

دت ِصحيوطَلَاقُهو هِتيلَاداسو هِبري   

ويِجب ِفي ماِلِه الزكَاةُ ويِجب علَيِه الْحج إذَا كَانَ قَاِدرا علَى الزاِد والراِحلَِة وتنفُذُ وِصيته ِفي الثُّلُِث ويجوز إقْراره علَى 
ا أَقَر ِبوجوِب الِْقصاِص ِفي النفِْس وِفيما دونها قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا صار محجورا فَهو نفِْسِه ِبما يوِجب الْعقُوبةَ كَما إذَ

تِبالثُّلُِث و هتِصيو وزجتِه ولَيالْأَِب ع ِصيو فرصت وزجاَء لَا ييِة أَشعبِغِري إلَّا ِفي أَرِزلَِة الصنِر الِْمثِْل ، ِبمهاِر مِبِمقْد هِوجيز
 ِبيالص ِمن وزجا لَا تكَم هِمن وزجِتِه فَلَا تارِإجاِل ، وِبالْم هارِإقْرو ، هقَتدصو هتِهبو هاؤِشرو هعيا بأَمو ، اِئزج هارِإقْرو

  .والْمجنوِن 

 لُهقَو :  
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   انَ ِفيِه مصلَحةٌ أَجازه الْحاِكم فَِإنْ كَ 

يعِني إذَا كَانَ الثَّمن قَاِئما ِفي يِد السِفيِه ، وِفيِه ِربح ، أَو ِمثْلُ الِْقيمِة فَأَما إذَا ضاع الثَّمن ِفي يِد السِفيِه فَلَا يِجيزه الْقَاِضي 
   قَيد ِبالْحاِكِم ؛ ِلأَنَّ تصرف وِصي أَِبيِه علَيِه لَا يجوزكَذَا ِفي الْمبسوِط ، وِإنما 

 لُهقَو :  قُهفَذَ ِعتا ندبع قتِإنْ أَعو   

 ، والْأَصلُ ِعند أَِبي يوسف ومحمٍد أَنَّ لَا ينفُذُ: ِلأَنَّ الِْعتق لَا يلْحقُه الْفَسخ بعد وقُوِعِه وقَالَ الشاِفِعي رِحمه اللَّه تعالَى 
كُلَّ تصرٍف يؤثِّر ِفيِه الْهزلُ يؤثِّر ِفيِه الْحجر وما لَا فَلَا ؛ ِلأَنَّ السِفيه ِفي معنى الْهزِل ِمن حيثُ إنَّ الْهاِزلَ يخرج كَلَامه لَا 

عقَلَاِء ِلاتباِع هواه ، والِْعتق ِمما لَا يؤثِّر ِفيِه الْهزلُ فَيِصح ِمنه ، والْأَصلُ ِعند الشاِفِعي أَنَّ الْحجر ِبسبِب علَى نهِج كَلَاِم الْ
 شيٌء إلَّا الطَّلَاق كَالْمرقُوِق ، والِْإعتاق لَا يِصح ِمن السفَِه ِبمنِزلَِة الْحجِر ِبسبِب الرق حتى لَا ينفُذَ ِعنده ِمن تصرفَاِتِه

 لُهِفيِه قَوالس ِقيِق فَكَذَا ِمنالر  

   وكَانَ علَى الْعبِد أَنْ يسعى ِفي ِقيمِتِه  

ِق إلَّا أَنطَاِل الِْعتِفي إب ذَِلكظَِر وى الننعِلم رج؛ ؛ ِلأَنَّ الْح هِبريدت حص هدبع ربد كَذَا لَوِة والِْقيم دِبر هدر ِجبفَي ذَّرعتم ه
ِه فَِإذَا مات ولَم يؤنس ِلأَنَّ التدِبري لَا يلْحقُه الْفَسخ كَالِْعتِق إلَّا أَنه لَا تِجب السعايةُ ما دام الْمولَى حيا ؛ ِلأَنه باٍق علَى ِملِْك

ِمنه الرشد سعى ِفي ِقيمِتِه مدبرا ؛ ِلأَنه عتق ِبموِتِه وهو مدبر فَصار كَما إذَا أَعتقَه بعد التدِبِري وِقيمة الْمدبِر ثُلُثَا ِقيمِتِه ِقنا ، 
  .نا وعلَيِه الْفَتوى ؛ ِلأَنه قَبلَ التدِبِري كَانَ ِفيِه نوعا منفَعٍة وهما الْبيع ، والِْإجارةُ ِنصف ِقيمِتِه ِق: وِقيلَ 

 قَد انتفَيا وبِقي ِملْك الِْإعتاِق وِقيمة وقَد بطَلَ أَحدهما وهو الْبيع وِقيمة أُم الْولَِد ثُلُثُ ِقيمِتها ِقنا ؛ ِلأَنَّ الْبيع واِلاسِتسعاَء
 هتاِريج اَءتِإنْ جو ، فَهِنص بكَاتةً فَكَانَ الْمقَبرا ودي لُوكمم الِْقنةً ، وقَبا لَا ردي رح ها ؛ ِلأَنِتِه ِقنِقيم فِب ِنصكَاتالْم

تثَب اهعلٍَد فَادِبوتكَانو هِمن هبسن    

 ، هلٌ ِمنِفع ِتيلَادا ؛ ِلأَنَّ اِلاسهلَيةَ عايةً لَا ِسعرح تكَان اتِق فَِإنْ مكَالِْعت ارِة فَصيرالْح ابِتيلَاِد إجيلَِدِه ؛ ِلأَنَّ ِفي اِلاسو أُم
ِلهاِل وِبالْأَفْع لَّقعتلَا ي رجالْحِل وطَِريِق الْقَو ِفيِه ِمن تثْبي قِبِري فَِإنَّ الِْعتدى ِبِخلَاِف التنعذَا الْما ِلههنةُ عايعالس قَطَتذَا س

ةُ ِبموِتِه ؛ ِلأَنَّ هذَا حق حريٍة ثَبتت ِمن هِذِه أُم ولَِدي كَانت أُم ولَِدِه ولَِزمتها السعاي: فَعلَى هذَا لَو لَم يكُن معها ولَد فَقَالَ 
   .طَِريِق الْقَوِل فَصار كَالتدِبِري 

 لُهقَو :  هِنكَاح ازأَةً جرام جوزفَِإنْ ت   

: أَنه لَا يؤثِّر ِفيِه الْهزلُ وِلأَنه ِمن حواِئِجِه الْأَصِليِة قَالَ محمد ولَه أَنْ يتزوج أَربعا مجتِمعاٍت ومتفَرقَاٍت قَالَ ِفي الِْهدايِة ؛ ِل

  .الْمحجور يزوج نفْسه ولَا يزوج ابنته ولَا أُخته ؛ ِلأَنه محجور علَيِه ِفي حق غَيِرِه 

 لُهقَو :  
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 ى لَهمِإنْ سطَلَ الْفَاِضلُ وبا وِر ِمثِْلههم ارِمقْد هِمن ازا جرها م   

 - وهو ِملْك الْبضِع - وهذَا قَولُهما ؛ ِلأَنَّ دخولَ الْبضِع ِفي ِملِْك الزوِج متقَوم ، وقَدر مهِر الِْمثِْل قَد حصلَ لَه ِبِإزاِئِه بدلٌ 

قَها قَبلَ الدخوِل وجب لَها ِنصف الْمسمى ِمن ماِلِه ؛ ِلأَنَّ التسِميةَ صِحيحةٌ إلَى ِمقْداِر مهِر الِْمثِْل وكَذَا يجوز لَه فَِإنْ طَلَّ
 امرأَةً مفِْسدةً تزوجت كُفُؤا ِبمهِر ِمثِْلها ، أَو ِبأَقَلَّ ِمما أَنْ يتزوج ِبأَربِع ِنسوٍة ، وكُلَّ يوٍم واِحدةً كَذَا ِفي الِْهدايِة ولَو أَنَّ

  .يتغابن ِفيِه جاز ؛ ِلأَنَّ النكَاح يِصح مع الْحجِر 

ي ِفيِه فَِإنْ كَانَ لَم نابغتا لَا يا ِبمِر ِمثِْلههم أَقَلَّ ِمن رهِإنْ كَانَ الْمِإلَّا وا ، وِمثِْله رها ملَه ممإنْ ِشئْت فَت ا ِقيلَ لَهلْ ِبهخد
 ِمن ى أَكْثَرما فَِإنْ كَانَ سا ِمثْلَهورجحا مهجوا فَِإنْ كَانَ زِمثِْله رها ملَه ِتمِه أَنْ يلَيا فَعلَ ِبهخد ِإنْ كَانَ قَدا ، وكُمنيب قفُر

 قفَرٍء فَِللْقَاِضي أَنْ يِر كُفيِبغ تجوزا إذَا تأَمقَِة ، والْفُر اِم ، أَومِبالِْإت وِطبِإنْ كَانَ أَقَلَّ خلُ والْفَض هنطَلَ عا بِر ِمثِْلههم
نكَاح ِلأَجِلِهم ولَو أَنها اختلَعت ِمن زوِجها ِبماٍل جاز الْخلْع ولَم بينهما ؛ ِلأَنها أَدخلَت الشين علَى أَوِلياِئها فَيفْسخ ال

ما جواز يلْزمها الْمالُ ؛ ِلأَنَّ خروج الْبضِع ِمن ِملِْك الزوِج لَا ِقيمةَ لَه فَصارت ِببذِْل الْماِل متبرعةً وتبرعها لَا يجوز وأَ
لَّقع جولِْع فَِلأَنَّ الزالْخ   

الطَّلَاق ِبقَبوِلها وقَد وِجد فَصار كَما لَو علَّقَه ِبدخوِل الداِر فَدخلَت فَِإنْ كَانَ طَلَّقَها ِبلَفِْظ الطَّلَاِق تطِْليقَةً واِحدةً علَى 
ِإنَّ الْمالَ لَما بطَلَ بِقي مجرد لَفِْظ الطَّلَاِق وذَِلك يكُونُ رجِعيا إذَا كَانَ دونَ الثَّلَاِث ، وِإنْ كَانَ ذَِلك الْماِل فَهو رجِعي فَ

ِريد ِبِه الطَّلَاق كَانَ باِئنا ولَا يشِبه هذَا ذَكَره ِبلَفِْظ الْخلِْع كَانَ باِئنا ؛ ِلأَنَّ الْمالَ إذَا لَم يثْبت بِقي لَفْظُ الْخلِْع وذَِلك إذَا أُ
الْأَمةَ الَِّتي يطَلِّقُها زوجها تطِْليقَةً علَى ماٍل وقَد دخلَ ِبها أَنَّ ذَِلك يكُونُ باِئنا ، وِإنْ كَانَ ِبلَفِْظ الطَّلَاِق ؛ ِلأَنَّ الْأَمةَ إنما 

ِلحق الْمولَى وِلهذَا يلْزمها ما بذَلَته لَه ِفي خلِْعها إذَا أُعِتقَت فَتؤخذُ ِبِه ، وِإنْ كَانَ ما بذَلَته ثَاِبتا كَانَ الطَّلَاق يحجر علَيها 
  .باِئنا 

 لُهقَو :  

  الُهِه مإلَي فَعدي ِشيٍد لَمر رلَغَ غَيب نقَالَا ِفيمِفيِه و فُهرصت وزجلَا يو دشالر هِمن سنؤى يتا حدأَب   

 ا ذَِلكنيب قَدو.   

 لُهِفيِه  : قَواٍل السم كَاةُ ِمنالز جرختو   

  . وِقيلَ ِفي الساِئمِة ِبغيِر إذِْنِه ؛ ِلأَنها وجبت ِبِإجياِب اللَِّه تعالَى كَالصلَاِة والصوِم وتخرج ِبِإذِْنِه

وِفي الِْهدايِة يدفَع الْقَاِضي قَدر الزكَاِة إلَيِه ِليفَرقَها إلَى مصِرِفها ؛ ِلأَنها ِعبادةٌ ولَا بد ِفيها ِمن ِنيِتِه ولَِكن يبعثُ معه أَِمينا 
   . غَيِر وجِهِه كَي لَا يصِرفَه ِفي

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                428

  لُهاِمِه : قَوحذَِوي أَر ِمن هفَقَتِه نلَيع ِجبت نمِتِه وجوزلَاِدِه ولَى أَوع فَقنيو   

أَِميِنِه ؛ ِلأَنها لَيست ِبِعبادٍة فَلَا يحتاج ِلأَنَّ هِذِه حقُوق واِجبةٌ علَيِه والسفَه لَا يبِطلُ حقُوق الناِس ويدفَع الْقَاِضي النفَقَةَ إلَى 
 بجا وِمم هِم ِلأَنوِبالص هارِظهو هِميني كَفِّرالُ فَيالْم هملْزثُ لَا ييح رظَاه أَو ، ذَرن أَو ، لَفا إذَا حذَا ِبِخلَاِف مهِتِه وإلَى ِني

ِلِه فَلَوِه ِفي ِبِفعلَيع ورجحالْم قدصيِلِه وِر ِفعياًء ِبغِتداب ِجبا يم لَا كَذَِلكذَا الطَِّريِق وِبه الُهوأَم فَذَتلَن ابذَا الْبا هنحفَت 
بينٍة ويقْبلُ إقْراره ِبالزوِجيِة ؛ ِلأَنه لَو ابتدأَ التزِويج يِصح فَكَذَا إقْراِرِه ِبالْولَِد ، والْواِلِد ولَا يصدق ِفي غَيِرِهما ِمن الْقَرابِة إلَّا ِب

   .يجوز أَنْ يِقر ِبِه 

 لُها  : قَوهِمن عنمي لَاِم لَمةَ الِْإسجح ادفَِإنْ أَر   

ِه تعالَى ِمن غَيِر صنِعِه وِإنْ أَراد أَنْ يعتِمر عمرةً واِحدةً لَم يمنع ِمنها اسِتحسانا ولَا يمنع ِمن ؛ ِلأَنها واِجبةٌ علَيِه ِبِإجياِب اللَّ
ِع بمالْج ِمن عنما فَلَا يمهاِحٍد ِمنفَِر ِلكُلِّ واِد السإفْر ِمن عنملَا ي هاِن ؛ ِلأَنا الِْقرمهني.  

 لُهقَو :  

   ولَا يسلِّم الْقَاِضي النفَقَةَ إلَيِه  

  .كَي لَا يتِلفَها ِفي غَيِر هذَا الْوجِه 

 لُهقَو :  

  جِه ِفي طَِريِق الْحلَيا عِفقُهني اجالْح ا إلَى ِثقٍَة ِمنهلِّمسيو   

إت هِمن نمؤلَا ي هِلأَن جالْح ورجحذَا الْمه دفَِإنْ أَفْس ِبذَِلك قُوما إلَى ِثقٍَة يفِْعهِبد ِفي ذَِلك اِكماطُ الْحتحِه فَيإلَي فَعدا يم لَاف
ضاَء يتوجه علَيِه فَصار كَاِلابِتداِء ولَا يلْزمه ِبأَنْ جامع قَبلَ الْوقُوِف فَعلَيِه الْقَضاُء ويدفَع الْقَاِضي نفَقَةَ الرجوِع ؛ ِلأَنَّ الْقَ

الْكَفَّارةُ ؛ ِلأَنه لَا يقِْدر علَى أَداِئها ِفي حاِل الْحجِر فَيتأَخر عنه الْوجوب إلَى وقِْت الِْإمكَاِن وذَِلك بعد زواِل الْحجِر 
الْمِد ، وبا كَالْعاِئهلَى أَدع قِْدرلَا ي وها وهكَبتار هِر ؛ ِلأَنجاِل الْحوز دعا إلَّا بهاؤقَض هملْزا لَا يهدةُ إذَا أَفْسرما الْعأَمِسِر ، وع

جِفي ح ِصرا فَِإنْ أُحوِبهجاِء ِفي ولَمِتلَاِف الْعا ِلاخاهنزوا جمِإنِحلَّ ِبِه وٍي فَيدثَ ِبهعبأَنْ ي هفَقَتن ِطيِغي ِللَِّذي أُعبني هِتِه فَِإن
، ؛ ِلأَنَّ الِْإحصار لَيس ِمن ِفعِلِه وقَد احتاج إلَى تخِليِص نفِْسِه كَما لَو مِرض فَاحتاج إلَى الدواِء ، وِإنْ اصطَاد ِفي إحراِمِه 
 رِإنْ ظَاهِسِر ، وعاِل كَالْماِء الْمأَد نع اِجزع ه؛ ِلأَن موالص هضكَانَ فَرو هلَِزم ذَِلك ئًا ِمنيش عنص أَذًى ، أَو ِمن لَقح أَو

نمم ه؛ ِلأَن موِزيِه الصجيو هخفَس ِكنملَا ي هِلأَن هارِظه حِفيص قتعى الْمعاِرِه سِظه نع قتأَع لَو هِلأَناِلِه وم ِمن وع   

ا ِقيمِتِه ولَا يجِزيِه الِْعتق فَِإنْ صام شهرا ، ثُم صار مصِلحا لَم يجِزِه إلَّا الِْعتق ؛ ِلأَنه زالَ الْمعنى الْعاِرض فَصار كَالْمعِسِر إذَ
   .صام شهرا ، ثُم وجد ما يعِتق وهذَا التفِْريع كُلُّه إنما هو علَى قَوِلِهما فَأَما ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَهو كَغيِر الْمحجوِر 
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 لُهقَو : ِر جياِب الْخوأَبِب والْقُر ا ِمنايصى ِبوصفَأَو ِرضاِلِه فَِإنْ مِفي ثُلُِث م ذَِلك از   

 نيب قالْفَرةٌ ، ولَحصم ِفي ذَِلك إلَى اللَِّه فَكَانَ لَه بقَرا تهِلأَنا وهِمن عنمالَى فَلَا يعِل اللَِّه تِقب ا ِمنِبه ورأْمةَ مِصيِلأَنَّ الْو
ربةَ ِهي ما تِصري ِعبادةً ِبواِسطٍَة كَِبناِء السقَايِة ، والْمساِجِد ، والْقَناِطِر والرباطَاِت ، وأَبواب الْقُرِب وأَبواِب الْخيِر أَنَّ الْقُ

ِمن مِر أَعيالْخ ابواِن فَكَأَنَّ أَبمالضا كَالْكَفَالَِة وهرغَيةَ وبلُ الْقُراونتي امِر عيِة الْخادِسيلَةُ إلَى الِْعبالْو ةُ ِهيبِقيلَ الْقُرِب والْقُر 
 ِبينكُونُ كَفَالَةً ِبأَنْ قَالَ أَجا لَا ياِن ممالض اِن أَنَّ ِمنمالضالْكَفَالَِة و نيب قالْفَرِسيلَةَ ، والْوةَ ، وادلُ الِْعباونتِر ييالْخ ابوأَبو

ِلع امرأَتك علَى أَلٍْف علَى أَني ضاِمن ، أَو ِبع عبدك ِمن فُلَاٍن علَى أَني ضاِمن لَك خمسِمائٍَة ِمن الثَّمِن فَِإنَّ الضمانَ خا: 
   .هنا علَى الضاِمِن لَا علَى الْمشتِري والْمرأَِة 

 لُهلَاِم ِبا : قَولُوغُ الْغبِطئَ واِل إذَا وبالِْإحاِل وزالِْإنِتلَاِم ، وِلاح   

 لُهكُونُ : فَقَوالُ يزالِْإنلُوِغِه ، وِبب ِكمٍة حوهش نلَ عزأَنو لَمتِم فَِإذَا احوكُونُ ِفي الني ِتلَاماِلاحاِء وِة الْميؤر عم ِتلَاِم أَيِباِلاح
  . والنوِم وهذَا الْبلُوغُ الْأَعلَى ، وأَما الْأَدنى فَأَقَلُّ ما يصدق ِفيِه الْغلَام اثْنتا عشرةَ سنةً ، والْأُنثَى ِتسع ِفي الْيقَظَِة

 لُهقَو :  

   حِنيفَةَ فَِإنْ لَم يوجد ذَِلك فَحتى يِتم لَه ثَماِني عشرةَ سنةً ِعند أَِبي  

وأَشد الصِبي ثَماِني عشرةَ سنةً كَذَا قَالَ ابن عباٍس وهو أَقَلُّ ما ِقيلَ ِفي الْأَشد فَيبنى } حتى يبلُغَ أَشده { ِلقَوِلِه تعالَى 
   .الْحكْم علَيِه ِللتيقُِّن ِبِه 

 لُها : قَولُوغُ الْجبةً ونةَ سرشع عبا سلَه ِتمى يتفَح ذَِلك دوجي ِل فَِإنْ لَمبالْحِتلَاِم ، واِلاحِض ويِة ِبالْحِري   

 لُهةً قَونس هنا عنقَصاِك الذُّكُوِر فَنرإد ِمن عرأَس ناكُهرِإدو ، نهؤشاثَ نِلأَنَّ الِْإن :  

   إذَا تم ِللْغلَاِم ، والْجاِريِة خمس عشرةَ سنةً فَقَد بلَغا : بو يوسف ومحمد وقَالَ أَ 

 فوسأَِبي ي نعِة واناِت الْعبِبن ربتعلَا مالَِتِه : وِفي إز اجتحالَِّذي ي وهلُوغًا وب ِشنا الْخهاتبن ربتاع هأَن ودها نأَملٍْق ، وإلَى ح
 اِرِب فَقَدالشالِْإِبِط و رعا شأَمو ، ِدينجِبِه كَذَا ِفي الْخ كَمحي مهضعقَالَ بِة وايولُوغًا ِفي ظَاِهِر الرِبِه ب كَمحِي فَلَا يالثَّد

   .ا ِعبرةَ ِبِه ، وأَما الزغَب وهو الشعر الضِعيف وِثقَلُ الصوِت فَلَا اعِتبار ِبِه ِقيلَ علَى الِْخلَاِف ِفي شعِر الْعانِة وِقيلَ لَ
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 لُهأَ : قَوا وملُهلُ قَوا فَالْقَونلَغب لُوِغ فَقَالَا قَدا ِفي الْبمهركَلَ أَمأَشةُ واِريالْجو ، لَامالْغ قاهِإذَا رو كَاما أَحمهكَامح
 اِلِغنيالْب   

الْمراهقَةُ مقَاربةُ اِلاحِتلَاِم ، وِإنما كَانَ الْقَولُ قَولَهما ؛ ِلأَنه معنى لَا يعرف إلَّا ِمن ِجهِتِهما فَقُِبلَ قَولُهما كَما يقْبلُ قَولُ 
  .الْمرأَِة ِفي الْحيِض 

  

   لَةٌ مسأَ 

 : لُوغُ ِفيِه لَمالْب ِكنمقٍْت يلُ ِفي والْأَو لُهاِلٍغ فَِإنْ كَانَ قَوب را غَيأَن ذَِلك دعقَالَ ب اِلغٌ ، ثُما بقَالَ أَنى ورتاشو اعب ِبيص
رشا عتكَاِنِه اثْنإم قْتوو ، ذَِلك دعوِدِه بحإلَى ج فَتلْتِبِه ي تقَام ا لَوالْآنَ كَم هلَِزم اهالًا ِفي ِصبم لَفأَت هأَن أَقَر لَوةً ونةَ س

   .بينةٌ 

 لُهِنيفَةَ  : قَوو حقَالَ أَبِن : ويِفي الد رجلَا أَح   

ازِه جلَيع رجحي ِن فَِإذَا لَميِب الدبِبس رجلَا أَح اِقلٌ أَياِلغٌ عب ه؛ ِلأَن هارِإقْرو ، فُهرصت .  

 لُهقَو :  

   وِإذَا وجبت الديونُ علَى رجٍل وطَلَب غُرماؤه حبسه ، والْحجر علَيِه لَم أَحجر علَيِه  

  .وهذَا ابِتداُء كَلَاٍم 

 لُهقَو :  

    لَم يتصرف ِفيِه الْحاِكم وِإنْ كَانَ لَه مالٌ 

يعِني ِعند أَِبي حِنيفَةَ وهذَا ِفي حاِل حياِة الْمديوِن أَما إذَا مات وعلَيِه ديونٌ قَد ثَبتت ِعند الْقَاِضي ِبالْبينِة ، أَو ِبِإقْراِرِه فَِإنَّ 
 منقُولًا كَانَ أَو عقَارا ، ويقِْضي ِبِه ديونه ويكُونُ عهدةُ ما باع علَى الْغرماِء دونَ الْقَاِضي وأَِميِنِه الْقَاِضي يِبيع جِميع أَمواِلِه

ع ِلأَجِل الصِغِري تجعلُ الْعهدةُ علَى وكَذَا إذَا باع الْقَاِضي التِركَةَ ِلأَجِل الْموصى لَه تكُونُ الْعهدةُ علَيِه دونَ الْقَاِضي ، أَو با
  .الصِغِري وكَذَا أَِمني الْقَاِضي 

  

  لُهقَو : هِبيعى يتا حدأَب هِبسحي لَِكنو   

  .إيفَاًء ِلحق الْغرماِء ودفْعا ِلظُلِْمِه 

نالساِب ، وِبالِْكت ثَاِبت سبأَنَّ الْح لَماع لُهفَقَو ابا الِْكتاِع أَممالِْإجالَى : ِة ، وعِض { تالْأَر ا ِمنفَوني وا ؛ } أَوسبحي أَي
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ق ِشقْصا لَه ِمن عبٍد حتى باع النِبي علَيِه السلَام حبس رجلًا أَعت{ ِلأَنَّ نفْيهم ِمن جِميِع الْأَرِض لَا يتصور ، وأَما السنةُ فَِإنَّ 
 ِفي ذَِلك ةً لَها } غَِنيمسبى حنفَب هِمن اسالن برا فَهاِفعن اهمسا ِبالْكُوفَِة وسبى حنب هنع اللَّه ِضيا رِليفَِإنَّ ع اعما الِْإجأَمو

أَما تراِني كَيسا مكَيسا بنيت بعد ناِفٍع مخيسا وذَِلك ِبحضرِة الصحابِة ِمن غَيِر ِخلَاٍف : وقَالَ أَوثَق ِمنه وسماه مخيسا 
 أَذَلَّه أَي هسيقَالُ خذَلَّلٌ يم ا أَيِحهفَتاِء وِر الْيِبكَس سيخقَالُ مي.  

  . يِبيعه ويِبيع الْعروض ، ثُم الْعقَار وقَولُه أَبدا حتى

 لُهقَو :  

   

   فَِإنْ كَانَ دينه دراِهم ولَه دراِهم قَضاها الْقَاِضي ِبغيِر أَمِرِه 

  .غيِر ِرضاه فَدفْع الْقَاِضي أَولَى وهذَا ِبالِْإجماِع ؛ ِلأَنَّ من لَه الدين إذَا وجد ِجنس حقِِّه جاز لَه أَخذُه ِب

 لُهقَو :  

   وِإنْ كَانَ دينه دراِهم ولَه دناِنري ، أَو علَى ِضد ذَِلك باعها الْقَاِضي ِفي ديِنِه  

قَد اِنرينالدو اِهمرا ؛ ِلأَنَّ الدانسِتحِنيفَةَ اسأَِبي ح دذَا ِعنهأَنْ و اسالِْقياِحِد ، وِس الْوى الِْجنرجكَاِم مِض الْأَحعا ِفي بِريأُج 
  .لَا يِبيعه كَما ِفي الْعروِض وِلهذَا لَم يكُن ِلصاِحِب الديِن أَنْ يأْخذَه جبرا 

 لُهقَو :  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَباُء: ومغُر ِع ، إذَا طَلَبيالْبِف ، ورصالت ِمن هعنمِه ولَيالْقَاِضي ع رجِه حلَيع رجفِْلِس الْحالْم 
   والِْإقْراِر حتى لَا يضر ِبالْغرماِء 

لُهقَو هعنمِن الِْمثِْل فَلَا يا ِبثَمِن الِْمثِْل أَمثَم ِني إذَا كَانَ ِبأَقَلَّ ِمنعي   

   وباع مالَه إنْ امتنع ِمن بيِعِه  

  .ويبع ِفي الديِن الْعروض أَولًا ، ثُم الْعقَار ويترك علَيِه دست ِمن ِثياِب بدِنِه ويباع الْباِقي 

أَنْ ي هِكنميا وهسلْبي ابِثي ِة إذَا كَانَ لَهِفي الذَِّخريا وِري ِبمتشيا وِنهِض ثَمعِبب نيقِْضي الديو هابِثي ِبيعي ها فَِإنوِنهِبد ِزئتج
نْ يجتِزئ ِبدوِن بِقي ثَوبا يلْبسه ؛ ِلأَنَّ لُبس ذَِلك ِللتجمِل ، وقَضاَء الديِن فَرض علَيِه ، وكَذَا إذَا كَانَ لَه مسكَن ويمِكن أَ

ذَِلك فَِإنه يِبيع ذَِلك الْمسكَن ويصِرف بعض ثَمِنِه إلَى قَضاِء الديِن ويشتِري ِبالْباِقي مسكَنا يِبيت ِفيِه وِقيلَ يِبيع ما لَا 
  .بد ِفي الصيِف والنطْع ِفي الشتاِء يحتاج إلَيِه ِللْحاِل حتى إنه يِبيع الْجبةَ واللِّ

 لُهقَو :  
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   وقَسمه بين غُرماِئِه ِبالِْحصِص  

 لُهقَو وِنِهميِر دلَى قَدع أَي  

   فَِإنْ أَقَر ِفي حاِل الْحجِر ِبِإقْراٍر لَِزمه ذَِلك بعد قَضاِء الديِن  

   ِلأَنه قَدهذَا قَولُهما ؛ 

تعلَّق ِبهذَا الْماِل حق الْأَوِلني فَلَا يتمكَّن ِمن إبطَاِل حقِِّهم ِبالِْإقْراِر ِلغيِرِهم ِبِخلَاِف اِلاسِتهلَاِك ِلأَنه مشاهد لَا مرد لَه ، وِإنْ 
هارفَذَ إقْرِر نجالْح دعالًا بم فَادتِبِه اس لَّقعتي لَم مقَّهِفيِه ؛ ِلأَنَّ ح .   

 لُهاِلِه  : قَوم فِْلِس ِمنلَى الْمع فَقنيو   

 ورجحونُ الْميدذَا الْمفِْلِس هِبالْم ادرالْم.  

 لُهقَو :  

   وعلَى زوجِتِه وأَولَاِدِه الصغاِر وذَِوي أَرحاِمِه  

   .ي الرِحِم الْمحرِم ؛ ِلأَنَّ حاجتهم الْأَصِليةَ مقَدمةٌ علَى حق الْغرماِء كَنفَقَِة نفِْسِه أَي ذَِو

 لُهِف : قَو اِكمالْح هسباٍل ِلي حقُولُ لَا مي وهو هسبح هاؤمغُر طَلَبالٌ وفِْلِس مِللْم فرعي فَِإنْ لَم همزٍن الْتيي كُلِّ د
   بدلًا عن ماٍل حصلَ ِفي يِدِه كَثَمِن الْمِبيِع وبدِل الْقَرِض 

  نه الْمطْلُ قَالَ ِفي النهايِة يحبس ِفي الدرهِم ، وِفي أَقَلَّ ِمنه ، وِفي الْخجنِدي يحبس ِفي قَِليِل الديِن وكَِثِريِه إذَا ظَهر ِم

  لُهالْكَفَالَِة : قَوِر وهقٍْد كَالْمِبع همزٍن الْتيِفي كُلِّ دو   

 حصلَ ِفي يِدِه الْمراد ِبالْمهِر الْمعجلُ دونَ الْمؤجِل فَِإنَّ ِفي الْمؤجِل الْقَولَ قَولُه ِبالِْإجماِع أَما إذَا كَانَ الدين بدلًا عن ماٍل
 قدصاِدثٌ فَلَا يى حنعم وهِدِه وا ِفي ياِل موى زوعد ارسالِْإع اهوعِبِه فَد اها ِغنفْنرع ا قَداِر ؛ ِلأَنسلَى الِْإعع قدصي لَم

 يصدق ِفي دعوى الِْإعساِر ِفيِه ؛ ِلأَنه قَد يِريد ِبدعواه أَنْ يسِقطَ ما الْتزمه فَلَا وكَذَا إذَا كَانَ الْتزمه ِبعقٍْد كَالْمهِر الْمعجِل لَا
 قَولُه ِفي الِْإعساِر ؛ يقْبلُ وذَكَر الْخصاف أَنه لَا يكُونُ ِبالتزِويِج موِسرا ؛ ِلأَنه لَم يحصلْ لَه شيٌء وما ِسوى ذَِلك فَالْقَولُ

 لَ الْفَقْرِلأَنَّ الْأَص.  

 لُهقَو :  

   ولَم يحِبسه ِفيما ِسوى ذَِلك كَِعوِض الْمغصوِب وأَرِش الِْجناياِت  

ى حنعِعي مدى يى الِْغنعاد نفَم لَ الْفَقْر؛ ِلأَنَّ الْأَص ا فَِقريٍة إذَا قَالَ أَننيلُ إلَّا ِببقْباِدثًا فَلَا ي.  

 لُهقَو :  
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   إلَّا أَنْ يِقيم غَِرميه بينةً أَنَّ لَه مالًا  

 رمضانَ ولَا ِللِْعيديِن ولَا فَِحينِئٍذ يحِبسه ؛ ِلأَنَّ الْبينةَ أَولَى ِمن دعواه الْفَقْر ، ثُم الْمحبوس ِفي الديِن لَا يخرج ِلمِجيِء شهِر
 اتٍد إذَا ممحم نعفِْسِه وطَى كَِفيلًا ِبنأَع لَوِلِه وِض أَهعِة بازوِر ِجنضلَا ِلحٍة وِة فَِريضجلَا ِلحٍة ووبكْتلَاٍة ملَا ِلصِة وعمِللْج

   أَنْ لَا يوجد من يغسلُه ويكَفِّنه فَيخرج ِحينِئٍذ ،لَه واِلد ، أَو ولَد لَا يخرج إلَّا 

وأَما إذَا كَانَ هناك من يقُوم ِبذَِلك فَلَا يخرج وِقيلَ يخرج ِبكَِفيٍل ِلِجنازِة الْواِلديِن ، والْأَجداِد ، والْجداِت ، والْأَولَاِد ، 
م لَا يخرج وعلَيِه الْفَتوى وينبِغي أَنْ يحبس ِفي موِضٍع خِشٍن لَا يبسطُ لَه ِفيِه ِفراش ولَا ِوطَاٌء ولَا يدخلُ علَيِه وِفي غَيِرِه

ا مِرض وأَضناه الْمرض إنْ كَانَ لَه خاِدم لَا يخرج أَحد يستأِْنس ِبِه ؛ ِلأَنَّ الْحبس إنما شِرع ِليضجر فَيساِرع ِبالْقَضاِء وِإذَ
 هفَِإن توِه الْملَيع ِشيخو اِدمخ لَه كُني ِإنْ لَمِن ، وجى ِفي الساودياِة واودِللْم جرخلَا ياِء وِبالْقَض اِرعسا فَيرجض اددزِلي

؛ ِلأَن جرخِر ، يياِل الْغِل مِلأَج لَاكُهإه وزجي فِر فَكَيياِل الْغِبم هفَعدأَنْ ي وِع كَانَ لَهالْج ِمن توفِْسِه الْملَى نع ِشيإذَا خ ه
  .يطَأَها حيثُ لَا يطَِّلع علَيِه أَحد وِإنْ احتاج إلَى الِْجماِع فَلَا بأْس أَنْ تدخلَ علَيِه امرأَته ، أَو جاِريته فَ

وِفي النهايِة إذَا طَلَب الْمحبوس امرأَته ، أَو أَمته إلَى ِفراِشِه ِفي الْحبِس لَم يمنع إنْ كَانَ ِفي الْحبِس موِضع خاٍل فَِإنْ 
 امتنعت الْأَمةُ أُجِبرت ، وِإنما كَانَ ِللزوجِة الْحرِة أَنْ تمتِنع ؛ ِلأَنه لَا يصلُح ِللسكْنى امتنعت الزوجةُ لَم تجبر ، وِإنْ

 هِه ِلأَنلَياِنِه عِجريِلِه ووِل أَهخد ِمن عنملَا يا وهديس ِضيإذَا ر ربجةُ تةُ الْأَمجوالزاِء وِفي قَض مهاِورشِلي إلَى ذَِلك اجتحي
الديِن ولَا يمكَّنونَ ِبأَنْ يمكُثُوا معه طَِويلًا ، والْمحتِرف لَا يمكَّن ِفي الْحبِس ِمن اِلاشِتغاِل ِبِحرفَِتِه ِليضجر فَيساِرع ِبالْقَضاِء 

لُ ِفي نجالر سبحيو ، بكَاتالْم سبحلَا يِه ولَيفَاِق عالِْإن ِمن عنتإذَا ام سبحيلَِدِه وِن ويِفي د اِلدو سبحلَا يِتِه وجوفَقَِة ز
لَواُء الظُّلِْم وزج سبالْحو ، ا ِبذَِلكظَاِلم ِصريلَا ي هِة ؛ ِلأَنابِن الِْكتيِبد لَاهوونُِلميدكَانَ الْم    

  .صِغريا ولَه وِلي يجوز لَه قَضاُء ديوِنِه وِللصِغِري مالٌ حبس الْقَاِضي وِليه إذَا امتنع عن قَضاِء ديوِنِه 

 لُهقَو :  

    لَم ينكَِشف لَه مالٌ خلَّى سِبيلَه فَِإذَا حبسه الْقَاِضي شهريِن ، أَو ثَلَاثَةً سأَلَ عن حاِلِه فَِإنْ 

 اِس ِمنالن وِس فَِمنبحاِل الْملَى حع وا همِإنقِْديٍر وِبت سذَا لَيهٍر وهِة أَشٍر إلَى ِستهِة أَشعبأَر نيا باِت مايوِض الرعِفي بو ،
ِمنالْقَِليلُ و سبالْح هِجرضالًا ِبأَنْ يم اِكِم أَنَّ لَهِللْح نيبتي اِكِم ِفيِه فَِإذَا لَمأِْي الْحلَى رع ذَِلك ِقففَو الْكَِثري هِجرضلَا ي ِمن مه

بلُ قَولُ الْبينِة إنه لَا مالَ لَه قَبلَ حبِسِه ؛ ِلأَنَّ قَامت الْبينةُ ، أَو سأَلَ ِجريانه الْعاِرِفني ِبِه فَلَم يوجد لَه شيٌء أَخرجه ولَا يقْ
 ِبذَِلك رجضِنِه ِليجس ِمن دِه فَلَا بلَيع طَّلَعوٌء لَا يبخالٌ مم كُونَ لَهاِز أَنْ يواِرِه ِلجسلَا ياِرِه وسلَى إعع طَِّلعةَ لَا تنيالْب.  

لُهقَو :   
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  اٍل لَهلَا م هةَ أَننيالْب إذَا أَقَام كَذَِلكو   

 ، ِذِه قُِبلَتهلُ وقْبفِْي لَا تلَى النةُ عادهالشفِْي ولَى النةٌ عادهِذِه شِة فَِإنْ ِقيلَ هرسيِة إلَى الْمِظروِب النجِلو ِبيلَهلَّى سِني خعي
ِذِه شهادةٌ ِبناًء علَى الدِليِل وهو أَنه إذَا حِبس فَالْحبس يدلُّ علَى أَنه لَا مالَ لَه أَما إذَا أَقَام الْبينةَ قَبلَ الْحبِس علَى ه: قُلْنا 

 لَا تقْبلُ وعلَى الثَّاِنيِة عامةُ الْمشاِيِخ كَذَا ِفي الِْهدايِة ، وأَما بعد إفْلَاِسِه فَِفيِه ِروايتاِن إحداهما تقْبلُ ، وِفي الروايِة الْأُخرى
 فَّارو الْقَاِسِم الصةً قَالَ أَباِحدةً وايلُ ِروقْبت ِس فَِهيبالْح : اِهدقُولَ الشِة أَنْ يادهةُ الشِفيكَي :ِدمعم فِْلسم هالًا إنم لَه لَمعلَا ن 

  .ِسوى ِكسوِتِه الَِّتي علَيِه 

 لُهقَو :  

  ِبيلَهلَّى سالٌ خم لَه رظْهي فَِإنْ لَم   

   يعِني بعد مِضي الْمدِة ؛ ِلأَنه استحق النِظرةَ إلَى الْميسرِة فَيكُونُ

   .حبسه بعد ذَِلك ظُلْما 

 لُهفَِر  : قَوالسِف ورصالت ِمن هونعنملَا يو هونلَاِزميِن وجالس وِجِه ِمنرخ دعاِئِه بمغُر نيبو هنيولُ بحلَا يو   

تيلَ بخِإنْ داِحٍد ، وِضٍع ووِفي م هونِبسحلَا يو ارثُ ديح هعونَ مورديِإنْ وو جرخى يتح هونِظرتنلْ يب هونعبتٍة لَا ياجِلح ه
  .كَانَ الدين ِلرجٍل علَى امرأٍَة لَا يلَاِزمها ِلما ِفيِه ِفي الْخلْوِة ِبالْأَجنِبيِة ولَِكن يبعثُ امرأَةً أَِمينةً تلَازمها 

 لُهقَولَاِز: ويو لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِلقَو هونانٌ { مِلسو دي قاِحِب الْحقَاِضي ، } ِلصاِن التِباللِّسةُ وملَازِد الْمِبالْي ادرالْم
 متالشو برِبِه الض دري لَمو.  

 لُهقَو :  

 يب مقْسِبِه فَيلَ كَسذُونَ فَضأْخيِص وِبالِْحص مهن   

أَي يأْخذُونَ ما زاد علَى نفَقَِتِه ونفَقَِة ِعياِلِه ولَو اختار الْمطْلُوب الْحبس والطَّاِلب الْملَازمةَ فَالِْخيار إلَى الطَّاِلِب ؛ ِلأَنه أَبلَغُ 
ع قياِرِه الْأَضِتيوِد ِلاخقْصوِل الْمصِفي ح ِمن هكِّنمِبأَنْ لَا ي نيب ررِة ضملَازِه ِبالْملَيلُ عخدي هالْقَاِضي أَن ِلمِه إلَّا إذَا علَي

 هنِر عرا ِللضفْعد هِبسحِئٍذ ياِرِه فَِحينوِل دخد.  

 لُهقَو :  

  دمحمف ووسو يقَالَ أَبو :الْح هاِئِه إذَا فَلَّسمغُر نيبو هنيالَ بح اِكم   

؛ ِلأَنَّ الْقَضاَء ِبالِْإفْلَاِس ِعندهما يِصح فَتثْبت الْعسرةُ فَيستِحق الِْإنظَار إلَى الْميسرِة وِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يتحقَّق الِْإفْلَاس ؛ ِلأَنَّ 
اللَِّه غَاٍد و قِة ِرزملَازِفي الْم قطَاِل الْحفِْع لَا ِلِإبِللد لُحصا فَيإلَّا ظَاِهر قَّقحتاِل لَا يِم الْمدلَى عوِد عهالش قُوفِلأَنَّ وو اِئحر.  

 لُهقَو :  
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   إلَّا أَنْ يِقيموا الْبينةَ أَنه قَد حصلَ لَه مالٌ  

ى أَنَّ بينةَ الْيساِر ترجح علَى بينِة الِْإعساِر ؛ ِلأَنها أَكْثَر إثْباتا ؛ إذْ الْأَصلُ هو الْعسرةُ قَالَ ِفي الْمستصفَى إنما ِفيِه إشارةٌ إلَ
   تقْبلُ بينةُ الِْإعساِر إذَا

  .لَا مالَ لَه لَا تقْبلُ :  أَما إذَا قَالُوا إنه كَِثري الِْعياِل ضيق الْحاِل: قَالُوا 

إذَا كَانَ الرجلُ معروفًا ِبالِْإعساِر لَم يحِبسه الْقَاِضي حتى يِقيم خصمه بينةً أَنَّ لَه مالًا ، وِإنْ : وِفي الْيناِبيِع قَالَ أَبو حِنيفَةَ 
   .ذَِلك لَم تقْبلْ بينته علَى إعساِرِه ويحِبسه شهريِن ، أَو ثَلَاثَةً ثُم يسأَلُ عن حاِلِه لَم يكُن معروفًا ِب

 لُهاِلِه  : قَوا ِلمِلحصلَى الْفَاِسِق إذَا كَانَ مع رجحلَا يو   

.  

  .جر علَيِه زجرا لَه وعقُوبةً يح: وقَالَ الشاِفِعي رِحمه اللَّه تعالَى 

 لُهقَو :  

   والِْفسق الْأَصِلي والطَّاِرئ سواٌء  

 ِه ذَِلكلَيأَ عطَر لَغَ فَاِسقًا ، أَوِني إذَا بعي.   

 لُها : قَوفَص هِمن هاعتِنِه ابيٍل ِبعجِلر اعتم هدِعنو أَفْلَس نماِء ِفيِه ومرةُ الْغواِع أُستالْم ِحب   

.  

 اِفِعيقَالَ الشو : أَفْلَس ِري ، أَوتشالْم اتم اِئٍع ، ثُما ِبِإذِْن الْبهضقَبةً وى ِسلْعرتاش هتورصاِعِه وتلَى ِبماِع أَوتالْم اِحبص
ب أَو ، نالثَّم فَعدلَ أَنْ يا قَبِبه قا أَحهاِئعب سلَيةٌ ووِن أُسا ِفي الثَّمِميعاُء جمرى فَالْغتاٍس شِلأُن نيِه دلَيعو هطَاِئفَةً ِمن فَعا دمدع

 ِمن عيِنِه ورِضي ِبِه ِفي ِذمِتِه فَصار كَغيِرِه ِمن ِمنهم ِعندنا ؛ ِلأَنَّ الْباِئع لَما سلَّمها إلَى الْمشتِري فَقَد رِضي ِبِإسقَاِط حقِِّه
 ظَرني هِري فَِإنتشا إلَى الْمهلِّمسي لَم اِئعكَانَ الْب لَواِء ومراِئِر الْغلُ : سلَّ الْأَجح قَدو ابوالْج لًا فَكَذَِلكجؤم نإنْ كَانَ الثَّم

أُسوةُ الْغرماِء هذَا إذَا قَبضه : لْمشتِري ، وِإنْ كَانَ حالا فَالْباِئع أَحق ِبالثَّمِن ِمن ساِئِر الْغرماِء إجماعا وقَولُه ِبموِت ا
اِئِع ، ثُمِبِإذِْن الْب اعتالْم قِْبضي ا إذَا لَماِئِع أَمِري ِبِإذِْن الْبتشالْم قح اِء ؛ ِلأَنَّ لَهمرالْغ ِنِه ِمنلَى ِبثَماِع أَوتالْم اِحبفَص أَفْلَس 

 الْحبِس ِلاسِتيفَاِء الثَّمِن فَيكُونُ كَالْمرتِهِن ِفي ثَمِن الْمرهوِن ، وِإذَا مات الرجلُ وعلَيِه ديونٌ مؤجلَةٌ حلَّت ِبموِتِه ؛ ِلأَنَّ

  .الدين كَانَ متعلِّقًا ِبِذمِتِه وقَد خِربت فَلَم يبق لَه محلٌّ معلُوم فَتعلَّق ِبالتِركَِة ومقْتضاها الْحلُولُ 
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   مسأَلَةٌ  

ِمائَةُ ِدرهٍم وعلَيِه ِلآخر ثَلَاثُونَ وِلآخر ِعشرونَ وِلآخر رجلٌ مات وِلرجٍل علَيِه : ِفي ِقسمِة الديِن بين الْغرماِء ِبالِْحصِص 
مجموع الديِن ِمائَةٌ وِستونَ فَيضرب ِلصاِحِب الِْمائَِة ِمائَةٌ ِفي أَربِعني وتقِْسمه علَى : عشرةٌ فَخلَّف أَربِعني ِدرهما فَنقُولُ 

    ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفيِه أَنْ نقُولَ-تني يِصح خمسةٌ وِعشرونَ فَهو الَِّذي يخصه ِمن التِركَِة ِمائٍَة وِس

 : هِصيبن وفَه جرا خوِن فَميوِع الدمجلَى مع ومقْسِركَِة مِفي الت وبرضِن ميالد ٌء ِمنيش لَه نكُلُّ م-و ،  ِربضت
ِلصاِحِب الثَّلَاِثني ِفي أَربِعني وتقِْسمه علَى ِمائٍَة وِستني يخرج الْقَسم سبعةً وِنصفًا وِلصاِحِب الِْعشِرين خمسةٌ وِلصاِحِب 

 بسِإنْ ِشئْت فَانونَ ، وعبأَر كُلُّه فَذَِلك فِنصاِن وِة اثْنرشطَى الْععا ، فَياِنهةَ أَثْمسما خهِجدوِن تيوِع الدمجم الِْمائَةَ ِمن
صاِحب الِْمائَِة خمسةَ أَثْماِن الْأَربِعني وذَِلك خمسةٌ وِعشرونَ ، وتنسب الثَّلَاِثني أَيضا ِمن مجموِع الديوِن تِجده ثُمنا 

 فَيعطَى صاِحب الثَّلَاِثني ثُمن الْأَربِعني وِنصف ثُمِنها وهو سبعةٌ وِنصف ، وِنسبةُ الِْعشِرين ِمن مجموِع الديوِن وِنصف ثُمٍن
 فَيعطَى ِنصف ثُمِن الْأَربِعني وهو اثْناِن وِنصف ثُمنه فَيعطَى صاِحبه ثُمن الْأَربِعني وهو خمسةٌ ، وِنسبةُ الْعشرِة ِنصف ثُمٍن

 ذَا فَِقسلَى هعو.   
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   اإلقرار  كتاب 

ِلما وجب الِْإقْرار ِفي اللُّغِة مشتق ِمن قَر الشيُء إذَا ثَبت ، وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن إخباٍر عن كَاِئٍن ساِبٍق ، وِإظْهاٍر 
ِبالْمعاملَِة الساِبقَِة لَا إجياٍب وتمِليٍك مبتدٍأ ومن أَقَر ِلغيِرِه ِبماٍل كَاِذبا ، والْمقَر لَه يعلَم أَنه كَاِذب لَا يِحلُّ لَه ِديانةً إلَّا إذَا 

إذَا أَقَر ِبما ِفي يِد زيٍد أَنه ِلعمٍرو صح الِْإقْرار ِفي حق الْمِقر حتى لَو ملَكَه : ي شاهانْ سلَّمه ِبِطيِب نفِْسِه فَِإنه يِحلُّ قَالَ ِف
 هاِر أَنكِْم الِْإقْرح لَى أَنَّ ِمنلُّ عدذَا يهو لَه قَرِليِمِه إلَى الْمسِبت رمؤِر يهالد ا ِمنموي ِليكمت هاِبٍق لَا أَنٍء سيش نع اربإخ

مبتدأٌ وكَذَا من أَقَر ِبحريِة عبٍد ِفي يِد غَيِرِه يِصح الِْإقْرار ِفي حق نفِْسِه حتى لَو اشتراه يحكَم ِبحريِتِه وِمن شراِئِط الِْإقْراِر 
الطَّوا وضونَ الراِء ديِض الْأَشعطٌ ِفي برةُ فَشيرا الْحأَملُوغُ ، والْبقْلُ ، وا الْعضاِئِطِه أَيرش ِمنِه وكْرالْم ارإقْر ِصحى لَا يتح ع

رار ِبالِْهبِة لَا يجوز إلَّا مقْبوضةً ، وِإنْ امتنع ِمن جِميع ماِلي ، أَو جِميع ما أَمِلكُه ِلفُلَاٍن فَهذَا إقْ: بعٍض ولَو قَالَ الرجلُ 
 اللَّه هِحمِه قَالَ رلَيع ربجي ِليِم لَمسالت  

  هارإقْر هلَِزم قفِْسِه ِبحلَى ناِقلُ عاِلغُ الْعالْب رالْح إذَا أَقَر   

 ِصحةَ ِلييرطَ الْحرشو دعب هملْزا يمِإنو ، لَاهولَى مِر عرِل الضاِل ِلأَجِفي الْح هملْزي اٍل لَمِبم إذَا أَقَر دبطْلَقًا ؛ ِلأَنَّ الْعم هارإقْر
ن ِجهِة الْمولَى ، وشرطَ الْبلُوغَ ، والْعقْلَ ؛ ِلأَنَّ الصِبي ، الْحريِة ويِصح إقْرار الْعبِد الْمأْذُوِن ِبالْماِل ؛ ِلأَنه مسلَّطٌ علَيِه ِم

قِبح لُهقَوكِْم الِْإذِْن واِلِغ ِبحِبالْب قلْحم ها فَِإنأْذُونم ِبيكُونَ الصِة إلَّا أَنْ يايا قَالَ ِفي الِْهدمالُهأَقْو ِصحونَ لَا ينجالْمإذَا و أَي 
   ِلفُلَاٍن: قَالَ 

  .عنيت ِبِه حق الِْإسلَاِم لَم يصدق علَى ذَِلك : علَي حق لَِزمه أَنْ يبين ما لَه ِقيمةٌ فَِإنْ قَالَ 

  

  لُها : قَولُومعم ِبِه ، أَو ا أَقَرولًا كَانَ مهجم   

ا تمنع ِصحةَ الِْإقْراِر ؛ ِلأَنَّ الْحق قَد يلْزمه مجهولًا ِبأَنْ أَتلَف مالًا لَا يدِري ِقيمته ، أَو يجرح ِجراحةً لَا جهالَةُ الْمقَر ِبِه لَ
ارالِْإقْرو ، هِحيطُ ِبِه ِعلْماٍب لَا يةُ ِحساِقيِه بلَيقَى عبي ا ، أَوهشأَر لَمعالَِة يهِبِه ِبِخلَاِف ج ِصحفَي قوِت الْحثُب نع اربإخ 

ِلأَحِدكُما علَي ِمائَةُ ِدرهٍم ؛ ِلأَنَّ الْمجهولَ لَا يصلُح مستحقا : الْمقَر لَه فَِإنها تمنع ِصحةَ الِْإقْراِر كَما إذَا قَالَ ِلرجلَيِن 
 كَذَِلكٍل وجلَاِن ِلرجا إذَا قَالَ راِر كَمةَ الِْإقْرِصح عنمت ِقرالَةُ الْمهِه : جلَيع قِْضيٍم ؛ ِلأَنَّ الْمها ِمائَةُ ِدرِدنلَى أَحلَك ع
  .مجهولٌ 
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  لُهقَو : قَالُ لَهيولَ : وهجالْم نيب   

   .ِه فَصار كَما إذَا أَعتق أَحد عبديِه فَِإنْ لَم يبين أَجبره الْقَاِضي علَى الْبياِن ؛ ِلأَنَّ التجِهيلَ ِمن ِجهِت

  

  لُهفَِإنْ : قَو   

  

   ِلفُلَاٍن علَي شيٌء لَِزمه أَنْ يبين ما لَه ِقيمةٌ : قَالَ  

وِب ِفي ِذمجالْو نع ربأَخ هِلأَن لُهلُ قَوقْبيا وِفيه ِجبلَا ي ةَ لَها لَا ِقيممِتِه و : ادا زِفي الْفَلِْس فَم.  

  

  لُهقَو : لُهلُ قَوالْقَوو : ذَِلك ِمن أَكْثَر لَه قَرى الْمعِميِنِه إنْ ادي عِفيِه م   

لَاٍن علَي حق ويشترطُ ِلِصحِة الِْإقْراِر تصِديق الْمقَر لَه حتى لَو كَذَّبه لَم يِصح الِْإقْرار فَِإنْ ؛ ِلأَنه هو الْمنِكر وكَذَا إذَا قَالَ ِلفُ
صح رجوعه ولَو قَالَ سرقْت ِمن هذَا عاد بعد إلَى التصِديِق لَم يِصح إلَّا ِبِإقْراٍر جِديٍد ، وِإنْ رجع الْمِقر ِفي حاِل إنكَاِرِه 

" لَا بلْ " أُضمنه ِللْأَوِل عشرةً وأَقْطَعه ِللثَّاِني ؛ ِلأَنَّ قَولَه : عشرةَ دراِهم لَا بلْ سرقْت ِمن هذَا عشرةَ دراِهم قَالَ أَبو حِنيفَةَ 

لٌ ِفي الْحد غَير مقْبوٍل ِفي الْماِل فَيضمن ِللْأَوِل ولَا يقْطَع ثُم استدرك علَى نفِْسِه الِْإقْرار ِبالسِرقَِة رجوع ، ورجوعه مقْبو
 قْطَعولٌ فَيقْبم ذَِلكِللثَّاِني و.   

  

  لُهِإنْ : قَوو   

  

   ِه إلَى بياِنِه إلَيِه لَه علَي مالٌ فَالْمرِجع ِفي: قَالَ  

  .ِلأَنَّ إقْراره وقَع علَى ماٍل مجهوٍل 

  

  لُهقَو : لُهلُ قَوقْبيالْكَِثِري : وِفي الْقَِليِل ، و   

نه لَا يصدق ِفي أَقَلَّ ِمن ِدرهٍم ؛ ِلأَنَّ ذَِلك لَا ِلأَنَّ الْقَِليلَ يدخلُ تحت الْماِليِة كَما يدخلُ الْكَِثري ؛ ِلأَنَّ كُلَّ ذَِلك مالٌ إلَّا أَ
  .يعد مالًا عرفًا ، وِإنْ قَالَ لَه علَي مالٌ حِقري ، أَو قَِليلٌ ، أَو خِسيس ، أَو تاِفه ، أَو نزر يقْبلُ تفِْسريه ِفي الْقَِليِل ، والْكَِثِري 
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  لُهٍم : فَِإنْ قَالَ : قَوهِدر يِمائَت ِفي أَقَلَّ ِمن قدصي لَم ِظيمالٌ عم لَيع لَه   

ند الناِس ؛ ِلأَنه إقْرار ِبماٍل موصوٍف فَلَا يجوز إلْغاُء الْوصِف والنصاب عِظيم حتى اُعتِبر صاِحبه غَِنيا ِبِه ، والْغِني عِظيم ِع
 ه؛ ِلأَن ِرينِعشٍس ومِفي الِْإِبِل ِبخِمثْقَالًا ، و ِرينِبِعش قِْديراِنِري فَالتنالد ا إذَا قَالَ ِمناِهِم أَمرالد ِمن ِظيمالٌ عذَا إذَا قَالَ مهو

يِر ماِل الزكَاِة يقَدر ِبِقيمِة النصاِب وكَذَا إذَا قَالَ مالٌ كَِثري ، أَو جِليلٌ أَدنى ِنصاٍب تِجب ِفيِه الزكَاةُ ِمن ِجنِسِه ، وِفي غَ
م حيثُ فَهو كَقَوِلِه عِظيم وعن أَِبي حِنيفَةَ يصدق ِفي عشرِة دراِهم إذَا قَالَ ِمن الدراِهِم ؛ ِلأَنه ِنصاب السِرقَِة فَهو عِظي

 ِسيخرةُ قَالَ السمرتحالْم دِبِه الْي قْطَعت : ِظيمالْفَِقِري ع دى فَِإنَّ الْقَِليلَ ِعنالِْغنِفي الْفَقِْر ، و ِقراِل الْملَى حى عنبي هأَن حالْأَصو
الْعشرةُ عِظيم ِفي قَطِْع يِد الساِرِق وتقِْديِر الْمهِر فَيتعارض ويكُونُ الْمرِجع ِفيِه وكَما أَنَّ الِْمائَتيِن عِظيم ِفي حكِْم الزكَاِة فَ

  .إلَى حاِل الرجِل ، وِإنْ قَالَ لَه مالٌ نِفيس ، أَو خِطري أَو كَِثري لَِزمه عشرةُ دراِهم ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

   غَصبته إِبلًا عِظيمةً ، أَو بقَرا عِظيمةً أَو شاةً عِظيمةً لَِزمه ِمن الِْإِبِل خمس وِعشرونَ وِمن الْبقَِر: الَ ولَو قَ

ت ا لَمها فَِإنابِنص تِإنْ كَانالِْإِبِل ، و ِمن سما الْخونَ فَأَمعبِم أَرنالْغ ِمنا ثَلَاثُونَ وِفيه ِجبا لَا تهِة ؛ ِلأَنالْكَثْر دلْ ِفي حعج
ِحنطَةٌ كَِثريةٌ فَِعند أَِبي يوسف يلْزمه : الزكَاةُ ِمن ِجنِسها ، وِإنما تِجب ِمن الْغنِم وذَِلك يشِعر ِبنقْصاِنها وِقلَِّتها ، وِإنْ قَالَ 

علَى أَصِلِه ِفي النصاِب ، وأَما علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ فَلَا ِنصاب لَها فَيرجع إلَى بياِن الْمِقر إلَّا أَنه لَا بد أَنْ يبين خمسةُ أَوسٍق 
الصفَةُ ولَو قَالَ أَموالٌ ِعظَام فَِهي ثَلَاثَةُ أَمواٍل فَلَا يصدق ِفي ِزيادةً علَى ما يقْبلُ بيانه ِفيِه لَو قَالَ علَي ِحنطَةٌ حتى لَا تلْغى 

   .أَقَلَّ ِمن ِستِمائَِة ِدرهٍم ِفضةً أَو ِستني ِمثْقَالًا إنْ قَالَ ِمن الدناِنِري ؛ ِلأَنَّ قَولَه أَموالٌ جمع ماٍل وأَقَلُّ الْجمِع ثَلَاثَةٌ

  

  لُهقَو : اِهمرِة درشع ِفي أَقَلَّ ِمن قدصي ةٌ لَمكَِثري اِهمرد لَيع فَِإنْ قَالَ لَه   

ا يم وِة هادِفي الْع ٍم ؛ ِلأَنَّ الْكَِثريهِدر يِمائَت ِفي أَقَلَّ ِمن قدصا لَا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهو دح انُ ِمنسِبِه الِْإن جرخ
 دقَالُ أَحي ثُم ، اِهمرةُ درشقَالُ عِع يمالْج مِه اسِهي إلَيتنا يى مةَ أَقْصرشأَنَّ الْع لَهٍم وها ِدرِمائَت ذَِلكى والِْغن دالْفَقِْر إلَى ح

ر ِمن حيثُ اللَّفْظُ ، وِإنْ فَسر ذَِلك ِبأَكْثَر ِمن الْعشرِة ، أَو ِبأَكْثَر ِمن الِْمائَتيِن لَِزمه ذَِلك ِفي عشر ِدرهما فَيكُونُ هذَا الْأَكْثَ
 هفَلَِزم ذَِلك مزالْت ها ؛ ِلأَنِميعج ِلِهمقَو.  

  

  لُهثَلَاثَةٌ : قَو فَِهي اِهمرفَِإنْ قَالَ د   

  .أَنها أَقَلُّ الْجمِع الصِحيِح ؛ ِل
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  لُها : قَوهِمن أَكْثَر نيبإلَّا أَنْ ي   

لَّ ِمن ذَِلك الْوزِن فَِإنْ بين أَكْثَر لَِزمه ما بين ؛ ِلأَنَّ اللَّفْظَ يحتِملُه وينصِرف إلَى الْوزِن الْمعتاِد ِفي الْبلَِد فَِإنْ ادعى الْمِقر أَقَ
   لَم يصدق فَِإنْ كَانوا ِفي بلٍَد أَوزانها

ه علَي لَ: مختِلفَةٌ فَهو علَى أَقَلِّها ؛ ِلأَنَّ الْأَقَلَّ متيقَّن دخولُه تحت الِْإقْراِر وما زاد علَيِه مشكُوك ِفيِه فَلَا يستحق ، وِإنْ قَالَ 
 ، ِهميرِإنْ قَالَ دٍة ، وعبنُ سزو مهِدر وا فَهمهى ِدرمسِصلْ وي ِإذَا لَملَ ، وصإذَا و قدصم وٍم فَههِدر فِنص هنزو مهِدر

ِإنْ قَالَ لَهو ، امت ارِدينو امت مهِه ِدرلَيفَع ِنرييند ِإنْ أَوو ، اِهمرِه ثَلَاثَةُ دلَياِهِم فَعرالد ٌء ِمنيش أَو ، اِهمرد ٌء ِمنيش لَيع 
قَولَه دراِهم اسم قَالَ دراِهم مضاعفَةٌ فَعلَيِه ِستةُ دراِهم ، وِإنْ قَالَ دراِهم أَضعافًا مضاعفَةً لَِزمه ثَماِنيةَ عشر ِدرهما ؛ ِلأَنَّ 

 لُهقَوثَلَاثَةٌ و أَقَلُّهٍع ومج : لُهقَوةً وعِتس تت ثَلَاثَةً ِفي ثَلَاثٍَة كَانبرثَلَاثَةٌ فَِإذَا ض أَقَلُّه رآخ عمافًا جعِضي : أَضقْتفَةً ياعضم
رشةَ عاِنيِة ثَمعسالت فِضعو ذَِلك فِضع وِعفَتٍف فَِإذَا ضِضع عمافًا جعةٌ ؛ ِلأَنَّ أَضعِتس افًا فَِهيعأَض اِهمرِإنْ قَالَ دو ، 

  .الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَ مراٍت كَانت ِتسعةً 

 الْعشرِة ثَلَاثُونَ فَِإذَا ضمت إلَى الْعشرِة كَانت عشرةُ دراِهم وأَضعافُها مضاعفَةً فَعلَيِه ثَمانونَ ؛ ِلأَنَّ أَضعاف: وِإنْ قَالَ 
أَربِعني وقَد أَوجبها مضاعفَةً فَتكُونُ ثَماِنني كَذَا ِفي الْكَرِخي ولَو قَالَ دراِهم مضاعفَةٌ أَضعافًا فَِهي ثَماِنيةَ عشر ؛ ِلأَنَّ 

عفَةَ ِستةٌ فَِإذَا أَوجبها أَضعافًا اقْتضى ذَِلك ثَلَاثَ مراٍت فَتكُونُ ثَماِنيةَ عشر ، وِإنْ قَالَ لَه علَي غَير ِدرهٍم فَلَه الدراِهم الْمضا
 فَلَه أَربعةُ آلَاٍف ؛ ِلأَنَّ الْغير ما قَابلَ الشيَء علَى طَِريِق ِدرهماِن ، وِإنْ قَالَ غَير الْأَلِْف فَعلَيِه أَلْفَاِن ، وِإنْ قَالَ غَير أَلْفَيِن

  .الْمماثَلَِة 

  

  لُها : قَومهِدر رشع دأَح ِفي أَقَلَّ ِمن قدصي ا لَممهِإنْ قَالَ كَذَا كَذَا ِدرو   

يب سِن لَييمهبِن ميددع ذَكَر هطِْفِلأَنالْع فرا حمهن   

وأَقَلُّ ذَِلك ِمن الْعدديِن الْمفَسريِن أَحد عشر ِدرهما وأَكْثَره ِتسعةَ عشر فَلَِزمه الْأَقَلُّ ، وِإنْ قَالَ كَذَا ِدرهما لَِزمه ِعشرونَ ، 
 هفِْض لَِزمٍم ِبالْخهِإنْ قَالَ كَذَا ِدرو فِْسريت ه؛ ِلأَن اِحدو مهِدر هكُوِن لَِزمِبالس فِْع ، أَوِبالر مهِإنْ قَالَ كَذَا ِدرٍم ، وهِمائَةُ ِدر

شر ؛ ِلأَنه لَا نِظري لَه ِسواه كَذَا ِفي ِبغيِر واٍو لَِزمه أَحد ع" كَذَا " الْمبهِم ، وِإنْ قَالَ كَذَا دراِهم لَِزمه ثَلَاثَةُ دراِهم ولَو ثَلَّثَ 
أَلْف :  فَسر الْأَلْف ِبما لَا ينقُص ِقيمته عن ِدرهٍم كَأَنه قَالَ - ِبرفِْعِهما وتنِويِنِهما - لَه علَي أَلْف ِدرهم : الِْهدايِة ولَو قَالَ 
 هةُ الْأَلِْف ِمنِقيم مهِدر.  
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  لُها : قَومهِدر ِرينِعشٍد وأَح ِفي أَقَلَّ ِمن قدصي ا لَممهكَذَا ِدرِإنْ قَالَ كَذَا وو   

 ذَِلك أَحد وِعشرونَ وأَكْثَره ِلأَنه ذَكَر جملَتيِن وعطَف إحداهما علَى الْأُخرى ِبالْواِو وفَسره ِبقَوِلِه ِدرهما منصوبا وأَقَلُّ
كَذَا وكَذَا وكَذَا ِدرهما لَِزمه ِمائَةٌ وأَحد عشر ِدرهما ، وِإنْ قَالَ : ِتسعةٌ وِتسعونَ فَلَِزمه الْأَقَلُّ ؛ ِلأَنه الْمتيقَّن ، وِإنْ قَالَ 

لَه علَي ِدرهم فَوق ِدرهٍم لَِزمه : لَِزمه أَحد عشر ِمنهما ِمن كُلِّ واِحٍد النصف ، وِإنْ قَالَ كَذَا كَذَا ِدينارا ، أَو ِدرهما 
م تحت ِدرهٍم لَِزمه ِدرهم ِدره: تستعملُ ِللزيادِة ِبدِليِل قَوِلك مالُ فُلَاٍن فَوق ِمائٍَة ، وِإنْ قَالَ " فَوق " ِدرهماِن ؛ ِلأَنَّ 

: تذْكَر علَى طَِريِق النقْصاِن فَلَِزمه ما تلَفَّظَ ِبِه وهو ِدرهم لَا ينقُص ِمنه كَذَا ِفي الْقَاِضي ، وِإنْ قَالَ " تحت " واِحد ؛ ِلأَنَّ 

، مهِدرو مهِدر ٍم ، أَوهِدر عم مهاِن ؛ ِلأَنَّ ِدرمهِدر ِميِع ذَِلكِفي ج هلَِزم مهِدر ثُم ، مهِدر أَو ، مهفَِدر مهِدر أَو 
   .الْمعطُوف غَير الْمعطُوِف علَيِه 

  

  لُهٍن : فَِإنْ قَالَ : قَويِبد أَقَر ِلي فَقَدِقب أَو ، لَيع لَه   

يغةُ إجياٍب وكَذَا ِقبِلي ينِبئُ عن الضماِن ؛ ِلأَنَّ الْقَبالَةَ اسم ِللضماِن كَالْكَفَالَِة فَِإنْ قَالَ الْمِقر ِهي وِديعةٌ إنْ ؛ ِلأَنَّ علَي ِص
ر قَوِلِه علَي يِفيد الدين وِلأَنه إذَا وصلَ فَالْكَلَام وصلَ صدق ؛ ِلأَنَّ اللَّفْظَ يحتِملُه مجازا ، وِإنْ فَصلَ لَم يصدق ؛ ِلأَنَّ ظَاِه

 لُهقَو ِصرييلُ وقْباًء فَيِتثْنلَ ِبِه اسصو هفَكَأَن ِقرتسي ا : لَمهِليمستا وِحفْظُه لَيع أَي لَيع.  

  

  لُهِإنْ : قَوو   

  

    أَو مِعي فَهو إقْرار ِبأَمانٍة ِفي يِدِه لَه ِعنِدي ،: قَالَ  

وكَذَا إذَا قَالَ لَه ِفي بيِتي ، أَو ِفي صندوِقي ، أَو ِفي ِكيِسي ؛ ِلأَنَّ ذَِلك إقْرار ِبكَوِن الشيِء ِفي يِدِه وذَِلك يتنوع إلَى 
 وِهي الْوِديعةُ فَِإنْ قَالَ الطَّاِلب ِهي قَرض لَم يصدق إلَّا ِببينٍة ، وِإنْ قَالَ لَه علَي ِمن ماِلي أَلْف مضموٍن وأَمانٍة فَيثْبت أَقَلُّهما

؛ ِلأَنَّ ه زجت ا لَمهقِْبضي ِإنْ لَمو ، تازِه جا إلَيهلَّمأَةٌ إنْ سدتبةٌ مِذِه ِهبٍم فَههِليٍك ؛ ِلأَنَّ ِدرماُء تِتدذَا اب " اِء ، " ِمنِتدِلِلاب
لَه ِمن ماِلي أَلْف ِدرهٍم لَا حق ِلي ِفيها فَهذَا إقْرار ؛ : والتمِليك ِمن غَيِر ِعوٍض ِهبةٌ وِمن شرِط الِْهبِة الْقَبض ، وِإنْ قَالَ 

لَه ِعنِدي : لَه ِفي دراِهِمي هِذِه أَلْف فَهو إقْرار ِبالشِركَِة ، وِإنْ قَالَ : ِطع حقُّه عنها لَا ِبالتسِليِم ، وِإنْ قَالَ ِلأَنَّ ِبالِْهبِة لَا ينقَ
ِهي وِديعةٌ :  أَخذْت ِمنك أَلْفًا ، ثُم قَالَ :أَلْف ِدرهٍم عاِريةً فَِهي قَرض ، وكَذَا كُلُّ ما يكَالُ ويوزنُ ، وِإذَا قَالَ ِلرجٍل 

 قدصى الِْإذْنَ ِفيِه فَلَا يعاداِن ومِللض وِجبم وهِذ وِبالْأَخ أَقَر ه؛ ِلأَن اِمنالْآِخذُ ضا ، وبغَص تا كَانبَا غَصْذلْ أَخفَقَالَ ب
   و هدم دار غَيِرِه ، أَو ذَبح شاةَ غَيِرِه وادعى الِْإذْنَ ِفي ذَِلك فَِإنه لَاكَمن أَكَلَ طَعام غَيِرِه أَ
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أَخذْت لَك أَلْفَيِن أَحدهما وِديعةً ، والْآخر غَصبا فَضاعت الْوِديعةُ وهِذِه الْغصب فَقَالَ صاِحب : يصدق وكَذَا لَو قَالَ 
   .الْماِل بلْ الْغصب هو الَِّذي ضاع ، وهِذِه الْوِديعةُ فَالْقَولُ قَولُ صاِحِب الْماِل 

  

  لُهلٌ : قَوجر ِإنْ قَالَ لَهٍم قَالَ : وهِدر ك أَلْفلَيِلي ع :كَهتيقَض قَد ا ، أَولِْنيهأَج ا ، أَوهِقدتان ا أَوهِزنات ارإقْر وا فَه   

خذْ أَو اتِزنْ ، أَو اُنقُد ، أَو استوِف أَو تناولْ ، أَو افْتح : كَذَا إذَا قَالَ خذْها ، أَو تناولْها أَو استوِفها ، وأَما إذَا قَالَ 
هلْ ِهي ِجياد ، أَو زيوف ؟ قَالَ بعضهم :  يذْكَر ِلِلاسِتهزاِء ، وِإنْ قَالَ ِكيسك ، أَو هاِت ِميزانك فَلَيس ِبِإقْراٍر ؛ ِلأَنَّ هذَا

 : مهضعقَالَ بو ارإقْر وذَ: هِكٍر فَهنِبم تلَس أَو ، ِقرا مأَن أَو ، قْتدص أَو ، معاِبِه نوِإنْ قَالَ ِفي جاٍر ، وِبِإقْر سلَي ، ارا إقْر
أَبرأْتِني ِمنها ، أَو قَد قَبضتها ِمني فَهو إقْرار : وِإنْ قَالَ لَا أُِقر ولَا أُنِكر فَِإنه يجعلُ منِكرا ويعرض علَيِه الْيِمني ، وِإنْ قَالَ 

هو إقْرار ؛ ِلأَنَّ الْهاَء راِجعةٌ إلَى الْأَلِْف وكَذَا : عب لَها صرةً قَالَ ِفي شرِحِه : نْ قَالَ وعلَيِه بينةُ الْقَضاِء ، أَو الِْإبراِء ، وِإ
: رار ، وِإنْ قَالَ لَه رجلٌ إذَا قَالَ وهبتها ِلي ، أَو قَد أَحلْتك ِبها علَى فُلَاٍن ، أَو لَست أَقِْدر علَى قَضاِئها الْيوم فَهذَا كُلُّه إقْ

غَدا ، أَو ابعثْ لَها من يقِْبضها ، أَو أَمِهلِْني أَياما أَو أَنت كَِثري الْمطَالَبِة فَهذَا كُلُّه : اقِْضِني الْأَلْف الَِّتي ِلي علَيك فَقَالَ 
واَللَِّه لَا بِقيت أَستقِْرض ِمنك غَيرها ، أَو كَم تمن علَي ِبها فَهو إقْرار ، وِإنْ :  فَقَالَ ِلي علَيك أَلْف: إقْرار وكَذَا إذَا قَالَ 

 معِإنْ قَالَ نو ، ارإقْر ولَى فَهفَقَالَ ب ك أَلْفلَيِلي ع سِإنْ قَالَ أَلَياٍر ، وِبِإقْر سفَلَي باسحتقَالَ ن مهضعقَالَ باٍر وِبِإقْر سفَلَي
   .هو إقْرار ؛ ِلأَنَّ الِْإقْرار يحملُ علَى الْعرِف لَا علَى دقَاِئِق الْعرِبيِة 

  

  لُهِل لَ: قَوِفي الْأَج هكَذَّبِن ويِفي الد لَه قَرالْم قَهدٍل فَصجؤٍن ميِبد أَقَر نمِفي و لَه قَرالْم لَفحتسيا والح نيالد هِزم
   الْأَجِل 

 قدص لَهصا إذَا ولَ ِبكَلَاِمِه أَمِصلْ الْأَجي ذَا إذَا لَماِت هاِقعقَالَ ِفي الْو.   

  

  لُها: قَو حاِرِه صِصلًا ِبِإقْرتى مثْنتاسٍن ويِبد أَقَر نماِقي والْب هلَِزماُء وِتثْنِلاس   

اسِتثْناِء تعِطيٍل ، واسِتثْناِء تحِصيٍل وِكلَاهما لَا يِصح مفْصولًا ويِصح موصولًا فَالتعِطيلُ تعِطيلُ : اِلاسِتثْناُء علَى ضربيِن 
ظْ ِبِه وهو أَنْ يقُولَ إنْ شاَء اللَّه ، أَو ما شاَء اللَّه ، أَو إنْ لَم يشأْ اللَّه ، وأَما اسِتثْناُء جِميِع الْكَلَاِم ويِصري كَأَنه لَم يتلَفَّ

لَ ِبِإقْراِرِه شيٌء بعد اِلاسِتثْناِء ِمثْلُ أَنْ إلَّا وغَير وِسوى ، وِإنما يِصح هذَا اِلاسِتثْناُء ِبشرِط أَنْ يتحص: التحِصيِل فَأَلْفَاظُه ثَلَاثَةٌ 
عشرةٌ إلَّا عشرةً فَاِلاسِتثْناُء باِطلٌ ويلْزمه عشرةٌ ؛ ِلأَنَّ هذَا رجوع : لَه علَي عشرةٌ إلَّا ِتسعةً يلْزمه ِدرهم ، وِإنْ قَالَ : يقُولَ 

ناٍء والرجوع عن الِْإقْراِر باِطلٌ وهذَا إذَا كَانَ اِلاسِتثْناُء ِمن ِجنِس الْمستثْنى ِمنه أَما إذَا كَانَ ِمن ِخلَاِفِه صح ولَيس ِباسِتثْ
ا هؤلَاِء ولَيس لَه ِنساٌء غَيرهن صح اِلاسِتثْناُء ولَا ِنساٍء طَواِلق إلَّ: اِلاسِتثْناُء ، وِإنْ أَتى علَى جِميِع الْمسمى ، نحو أَنْ يقُولَ 
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تطْلُق واِحدةٌ ِمنهن ولَو قَالَ ِنساِئي طَواِلق إلَّا ِنساِئي لَم يِصح اِلاسِتثْناُء وطَلُقْن كُلُّهن وكَذَا إذَا قَالَ عِبيِدي أَحرار إلَّا هؤلَاِء 
 ارِتبذَا اِلاعلَى هعا وِميعقُوا جتعاُء وِتثْناِلاس ِصحي ِبيِدي لَمإلَّا ع اررِبيِدي أَحِإنْ قَالَ عو ، مهِمن دأَح ِتقعي لَم.  

  

  لُهقَو : الْأَكْثَر اٌء الْأَقَلُّ ، أَووسو   

  .وهذَا قَولُهما 

فوسو يقَالَ أَباِبيِع ونِبِه كَذَا ِفي الْي ا أَقَرم ِميعج هلَِزمو هاؤِتثْنطَلَ اسب ى الْأَكْثَرثْنتإنْ اس .  

  

  لُهاُء : قَوِتثْنطَلَ اِلاسبو ارالِْإقْر هلَِزم ِميعى الْجثْنتِإنْ اسو   

قْبفَلَا ي وعجِميِع راَء الْجِتثْنالثَّاِني؛ ِلأَنَّ اسو فْيلُ ناُء الْأَوِتثْناِء فَاِلاسِتثْناِلاس دعى بثْنتِإنْ اسو ، ا ذَِلكنيب قَدو هلُ ِمن   

اسِتثْناَء الْأَولَ نفْي فَكَأَنه نفَى ِبِه الِْإقْرار ِلفُلَاٍن علَي عشرةَ إلَّا ِتسعةً إلَّا ثَماِنيةً فَِإنه يلْزمه ِتسعةٌ ؛ ِلأَنَّ اِل: إجياب ِمثْلُ قَوِلِه 
عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً : ِبِتسعٍة يبقَى واِحد واِلاسِتثْناُء الثَّاِني إجياب فَكَأَنه أَوجب الثَّماِنيةَ مع الدرهِم الْباِقي ِمن الْعشرِة ، ولَو قَالَ 

ا ِدرهما لَِزمه ثَماِنيةٌ ، وِفيِه وجه آخر وهو أَنْ تأْخذَ ما أَقَر ِبِه ِبيِميِنك واِلاسِتثْناَء الْأَولَ ِبيساِرك واِلاسِتثْناَء الثَّاِني ِبيِميِنك إلَّ
  .أَسِقطْه ِمما ِفي يِميِنك فَما بِقي فَهو الْمقَر ِبِه وعلَى هذَا إلَى آِخِر اِلاسِتثْناِء فَما اجتمع ِفي يساِرك 

  

  لُهاُء : قَوِتثْنطَلَ اِلاسبو ارالِْإقْر هلَِزم ِميعى الْجثْنتِإنْ اسو   

 ِجنِسِه كَما إذَا استثْنى ِمن ِمائَِة ِدرهٍم قَِفيز ِحنطٍَة أَو هذَا إذَا كَانَ الْمستثْنى ِمن ِجنِس الْمستثْنى ِمنه أَما إذَا كَانَ ِمن ِخلَاِف
   .دناِنري وِقيمةُ ذَِلك تِزيد علَى الِْمائَِة صح ولَم يلْزمه شيٌء 

  

  لُهفَِإنْ قَالَ : قَو :إلَّا قَِفيز ا ، أَوارٍم إلَّا ِدينهِمائَةُ ِدر لَيع الْقَِفيِز لَه اِر ، أَوينةَ الدِم إلَّا ِقيمهرالِْمائَةُ الد هطٍَة لَِزمِحن    

  .وهذَا ِعندهما ولَو قَالَ ِمائَةُ ِدرهٍم إلَّا ثَوبا لَم يِصح اِلاسِتثْناُء 

الشاِفِعي يِصح ِفيِهما جِميعا ، والْأَصلُ ِفيِه أَنَّ اِلاسِتثْناَء إذَا كَانَ ِمن غَيِر وقَالَ محمد لَا يِصح اِلاسِتثْناُء ِفيِهما جِميعا وقَالَ 
  .ِجنِس الْمستثْنى ِمنه فَِإنْ كَانَ استثْنى ما لَا يثْبت ِفي الذِّمِة ِبنفِْسِه كَالثَّوِب والشاِة لَم يِصح ِعندنا 

يجوز وعلَيِه ِقيمةُ الْمستثْنى ، وِإنْ كَانَ ِمما يثْبت ِفي الذِّمِة ِبنفِْسِه كَالْكَيِلي ، والْوزِني ، والْعدِدي :  الشاِفِعي وقَالَ
  .الْمتقَاِرِب جاز ِعندهما ولَو كَانَ ِمن غَيِر ِجنِسِه 

زو دمحقَالَ مو حفِْسِه فَصِة ِبنِفي الذِّم تثْبا ياُء مِتثْنطٍَة اسِحن إلَّا قَِفيز ا ، أَوارإلَّا ِدين لُهذَا فَقَوه حفَِإذَا ص وزجلَا ي فَر
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نى يأِْتي علَى جِميِع ما أَقَر ِبِه فَلَا يلْزمه شيٌء واختلَفُوا فَيطْرح عنه ِمما أَقَر ِبِه ِقيمةُ ذَِلك الْمستثْنى ، وِإنْ كَانَ ِقيمةُ الْمستثْ
اِن ِلفُلَاٍن علَي كُر ِحنطٍَة وكُر شِعٍري إلَّا كُر ِحنطٍَة وقَِفيز شِعٍري قَالَ أَبو حِنيفَةَ اِلاسِتثْناُء باِطلٌ ويلْزمه الِْإقْرار: ِفيمن قَالَ 

جِميعا ؛ ِلأَنه لَما قَالَ إلَّا كُر ِحنطٍَة لَم يِصح اِلاسِتثْناُء ؛ ِلأَنه استثْنى الْجملَةَ فَصار لَغوا فَِإذَا قَالَ بعد ذَِلك إلَّا قَِفيز شِعٍري 
ِفيِز الشِعِري ما لَا يتعلَّق ِبِه حكْم فَانقَطَع اِلاسِتثْناُء فَصار كَما لَو سكَت ثُم فَقَد أَدخلَ بين الْكُر الْمستثْنى ِمنه وبين الْقَ

  .استثْنى 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبطٍَة: وِحن كُر هملْزطَِة فَيالِْحن ِمن ِصحلَا يِعِري والش اُء ِمنِتثْناِلاس ِصحي ا ِمنثَلَاثُونَ قَِفيزو عِتسو 
ارفَص هى ِمنثْنتاس قَدِصلٌ وتم ِعِري ؛ ِلأَنَّ الْكَلَامالش   

 الْمنادى ِبِه هو الْمقَر ِلفُلَاٍن علَي عشرةٌ يا فُلَانُ إلَّا ِتسعةَ دراِهم وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَي وجهيِن إنْ كَانَ: كَما لَو قَالَ 
 هئًا قَِليلًا لَِزميإلَّا ش أَلْف لَيع قَالَ لَه لَواُء وِتثْناِلاس ِصحي لَم لَه قَرالْم رِإنْ كَانَ غَيِه ، وإلَي هجوتم ؛ ِلأَنَّ الِْخطَاب حص لَه

َء الْقَِليلَ ويإلَّا الش ِه الْأَلْفِء الْقَِليِل إلَييالش ذَِلك فِْسريت.  

  

  لُهقَو : لَوو   

  

   لَه علَي ِمائَةٌ وِدرهم فَالِْمائَةُ دراِهم : قَالَ  

ي ثَلَاثَةٌ وعشرةُ دراِهم لَِزمه ثَلَاثَةَ عشر لَه علَ: يعِني تلْزمه كُلُّها دراِهم وكَذَا الدناِنري ، والْمِكيلُ ، والْموزونُ ، وِإنْ قَالَ 
 ِدينجا قَالَ الْخمهِإنْ قَالَ : إذَا قَالَ : ِدرا ، ومهِدر رشع دِه أَحلَيكَانَ ع مهِدرةٌ ورشع لَيع اِن كَانَ : لَهمهِدرةٌ ورشع

مهِدر رشا عِه اثْنلَيِة ِفي عرشالْع فِْسريتاِن ومهِفي الثَّاِني ِدرو ، مهِل ِدرِفي الْأَو هملْزاِس يِفي الِْقيانٌ ، وسِتحذَا اسها و
عشرةٌ وِدينار : ِتحسانا ، وِإنْ قَالَ عشرةٌ وثَلَاثَةُ دراِهم لَِزمه ثَلَاثَةَ عشر ِدرهما ِقياسا واس: الْموِضعيِن إلَيِه ، وِإنْ قَالَ 

  .وعشرةٌ وِديناراِن فَهو علَى هذَا التفِْصيِل 

  

  لُهِإنْ : قَوو   

  

  اِحدو بثَو هلَِزم بثَوِمائَةٌ و لَيع قَالَ لَه   

ِمائَةٌ : الَ لَه ِمائَةٌ وثَوباِن يلْزمه ثَوباِن ويرجع ِفي تفِْسِري الِْمائَِة إلَيِه ، وِإنْ قَالَ والْمرِجع ِفي تفِْسِري الِْمائَِة إلَيِه وكَذَا إذَا قَ
 كَذَا إذَا قَالَ لَهو ابأَثْو ِميعاٍب فَالْجثَلَاثَةُ أَثْوو :الِْمائَِة إلَي فِْسريتاِن واتش هملْزاِن ياتشاٍه ِمائَةٌ وثَلَاثُ ِشيِإنْ قَالَ وِه ، و
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: لَه علَي عشرةٌ فَالْبيانُ إلَيِه فَِإنْ قَالَ : فَالْكُلُّ ِشياه ، وِإنْ قَالَ عشرةٌ وعبد لَِزمه الْعبد وتفِْسري الْعشرِة إلَيِه ، وِإنْ قَالَ 

فُلُوس أَو ، اِنريند أَو ، اِهمرد لَهلُ قَوا كَانَ الْقَوزوج ا إذَا قَالَ: ا أَوكَم   

علَي شيٌء فَالْبيانُ إلَيِه ، وِإنْ قَالَ لَه علَي عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم ونيفًا ، أَو عشرةُ دراِهم ونيف فَالْقَولُ ِفي النيِف ما قَالَ إما 
 أَو ، مها ِدرمهونَ ِدرسمخو عِإنْ قَالَ ِبضو ، كَثُر قَلَّ ، أَو افأَنو ادا زم فيٍم ؛ ِلأَنَّ النهِدر أَقَلَّ ِمن لَهعجأَنْ ي لَهو أَكْثَر

 قَالَ لَه علَي قَِريب ِمن أَلٍْف ، أَو جلُّ أَلٍْف ، أَو زهاُء فَالِْبضع ثَلَاثَةُ دراِهم فَصاِعدا ولَيس لَه أَنْ ينقُص ِمن الثَّلَاثَِة ، وِإنْ
 لُهلُ قَوالْقَوٌء ، ويشِمائٍَة وسمِه خلَيأَلٍْف فَع ظْمع أَلٍْف ، أَو : هونا دمِف وصِفي الن قدصلَا يِة واديِفي الز.   

  

  لُهِب: قَو أَقَر نمقَالَ وٍء ويش : ارالِْإقْر هملْزي اِرِه لَمِصلًا ِبِإقْرتم اَء اللَّهإنْ ش   

ق فَِإنْ كَانَ إبطَالًا ؛ ِلأَنَّ هذَا اِلاسِتثْناَء يرفَع الْكَلَام ِمن أَصِلِه فَكَأَنه لَم يكُن وِلأَنَّ اِلاسِتثْناَء ِبمِشيئَِة اللَِّه إما إبطَالٌ ، أَو تعِلي
فَقَد بطَلَ ، وِإنْ كَانَ تعِليقًا فَكَذَِلك ؛ ِلأَنَّ الِْإقْرار لَا يحتِملُ التعِليق ِبالشرِط ، أَو ِلأَنه شرطٌ لَا يوقَف علَيِه ِبِخلَاِف ما إذَا 

 ، ٍم إذَا ِمتهِدر أَلْف لَيأِْجيلًا قَالَ ِلفُلَاٍن عكُونُ تِة فَيدى الْمنعاِن ميِفي ب ه؛ ِلأَن اسالن إذَا أَفْطَر ِر ، أَوهالش أْساَء رإذَا ج أَو
فُلَاِن علَي أَلْف ِدرهٍم إنْ شاَء فُلَانٌ لَا تعِليقًا حتى لَو كَذَّبه الْمقَر لَه ِفي الْأَجِل يكُونُ الْمالُ حالا كَذَا ِفي الِْهدايِة ولَو قَالَ ِل

كَانَ باِطلًا ، وِإنْ قَالَ فُلَانٌ ِشئْت ؛ ِلأَنه إقْرار معلَّق ِبخطٍَر فَلَا يِصح كَما لَو علَّقَه ِبدخوِل الداِر ، أَو ِبهبوِب الريِح ، وِإنْ 
 إنْ ِمت فَالْأَلْف لَاِزمةٌ لَه إنْ عاش ، أَو مات ؛ ِلأَنه أَقَر وذَكَر أَجلًا مجهولًا فَيِصح إقْراره ويبطُلُ ِلفُلَاٍن علَي أَلْف: قَالَ 

   .الْأَجلُ 

  

  لُهقَو : ارطَلَ الِْخيبو ارالِْإقْر هفِْسِه لَِزمِلن ارطَ الِْخيرشو أَقَر نمو   

 اِر ، أَوِفي الِْخي لَه قَرالْم قَهداٌء صوساِر ثَلَاثًا وِبالِْخي هلَى أَنٍة عاِريع ٍة أَوِديعو ٍب ، أَوغَص ٍض ، أَوِبفَر إذَا أَقَر هتورصو
خلُ الْفَسقْبلَا ي ارالِْإقْرِخ ، وِللْفَس ار؛ ِلأَنَّ الِْخي هكَذَّب.    

  

  لُهاُء : قَوالِْبنو ، ارالد لَه قَرفِْسِه فَِللْما ِلناَءهى ِبنثْنتاساٍر وِبد أَقَر نمو   

  .ِلأَنه لَما اعترف ِبالداِر دخلَ الِْبناُء تبعا 
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  لُهةُ : قَوصرالْعاِر ِلي ، وِذِه الداُء هِإنْ قَالَ ِبنا قَالَ وكَم وِلفُلَاٍن فَه   

ِبناُء هِذِه الداِر ِلي ، والْأَرض : ِلأَنَّ الْعرصةَ ِعبارةٌ عن الْبقْعِة دونَ الِْبناِء وِلأَنَّ الِْبناَء لَا يِصح إفْرازه ِمن الداِر ، وِإنْ قَالَ 
 لَه قَركُونُ الْكُلُّ ِللْماِر ِلفُلَاٍن ياِر ِبالداِء كَالِْإقْرا ِبالِْبنارِض إقْرِبالْأَر اركُونُ الِْإقْريوِع ومجِللْم ماس ض؛ ِلأَنَّ الْأَر.   

  

  لُهةُ : قَورصالْقَوو ، رمالت هٍة لَِزمرصٍر ِفي قَومِبت أَقَر نمو   

م افِن إنْ أَضيهجلَى وذَا عه ِإنْ لَمةُ ، ورصالْقَوو ، رمالت هٍة لَِزمرصا ِفي قَورمت هت ِمنبٍل ِبأَنْ قَالَ غَصِبِه إلَى ِفع ا أَقَر
ونَ الْقَود رمِه التلَيٍة فَعرصِفي قَو رمت لَيع اًء فَقَالَ لَهِتداب هلْ ذَكَرٍل بإلَى ِفع ِضفْهِبِه ي زيمتلَ يالْقَولٌ ، وقَو ارِة ؛ ِلأَنَّ الِْإقْررص

غَصبته طَعاما ِفي جولٍَق لَِزماه جِميعا ِبِخلَاِف : ِبعت لَه زعفَرانا ِفي سلٍَّة وكَذَا إذَا قَالَ : الْبعض دونَ الْبعِض كَما لَو قَالَ 
ته تبا إذَا قَالَ غَصةَ مٍة ؛ ِلأَنَّ كَِلمرصقَو ا ِمنرم " ِديِد " ِمنشى ِبتورةُ ترصالْقَووِع ، وزنِب الْمصا ِبغاركُونُ إقْراِع فَيِتزِلِلان

رصى قَومسا تمِإنو ، يرٍب بقَص ذٌ ِمنختٍر مماٌء ِلتِوع ِهيا وِفيِفهختاِء وِبيلٌ قَالَ الرِزن ِإلَّا فَِهيو ، رما التِفيه اما دةً م
 هرٍم موا كُلَّ يهأْكُلُ ِمني هرصقَو لَه تكَان نم أَفْلَح اِعرالش.   

  

  لُهةً : قَواصةُ خابالد هٍل لَِزمطَبٍة ِفي إصابِبد أَقَر نمو   

ار لَا يتأَتى ِفيِه الْغصب لَا ِسيما ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف وكَذَا إذَا قَالَ غَصبته ِمائَةَ كُر ِحنطَةً ِفي بيٍت لَِزمه ِلأَنَّ الْعقَ
  .الِْحنطَةُ دونَ الْبيِت ِفي قَوِلِهما 

  .ةُ ؛ ِلأَنَّ الْعقَار يضمن ِبالْغصِب ِعنده وقَالَ محمد يلْزمه الْبيت ، والِْحنطَ

  

  لُها : قَوِميعج اهِديٍل لَِزما ِفي ِمنبته ثَوبِإنْ قَالَ غَصو   

ِب إلَّا ِبالِْإيقَاِع ِفي الِْمنِذ الثَّولُ إلَى أَخصوتلَا ي وهو فًا لَهِديلَ ظَرلَ الِْمنعج هِديِل ؛ ِلأَن.  

  

  لُها : قَوِميعج اهٍب لَِزمِفي ثَو بثَو لَيع ِإنْ قَالَ لَهو   

هٍم غَصبته أَما إذَا لَم يذْكُر الْغصب لَم يلْزمه إلَّا ثَوب واِحد ، وِإنْ قَالَ لَه علَي ِدرهم ِفي ِدر: ِلأَنه ظَرف لَه وهذَا إذَا قَالَ 
 فًا لَهكُونُ ظَرلَا ي ه؛ ِلأَن اِحدو مهإلَّا ِدر هملْزي لَم.  
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  لُهقَو : اِحدو بإلَّا ثَو فوسأَِبي ي دِعن هملْزي اٍب لَمِة أَثْورشِفي ع بثَو لَيع ِإنْ قَالَ لَهو   

  .غَصبته ثَوبا ِفي ِدرهٍم : ا ِلثَوٍب واِحٍد ِفي الْعادِة كَما لَو قَالَ ِلأَنَّ عشرةَ أَثْواٍب لَا تكُونُ ظَرفً

  

  لُهقَو : دمحقَالَ ما : وبثَو رشع دأَح هملْزي   

وسا ياٍب إلَّا أَنَّ أَبِة أَثْورشِفي ع ِفيسالن بالثَّو لَفأَنْ ي وزجي قَد هِلأَن فرقُولُ إنَّ حي ِن ، " ِفي " فيلُ ِفي الْبمعتسي قَد
   .أَي بين ِعباِدي فَوقَع الشك ، والْأَصلُ براَءةُ الذِّمِم } فَادخِلي ِفي ِعباِدي { والْوسِط قَالَ اللَّه تعالَى 

  

  لُهاَء: قَوجٍب وِب ثَوصِبغ أَقَر نمو لُهلُ قَوِعيٍب فَالْقَوٍب مِميِنِه :  ِبثَوي عم   

  .ِلأَنَّ الْغصب لَا يختص ِبالسِليِم 

  

  لُهقَالَ : قَوو اِهمرِبد أَقَر كَذَا لَوو : وفيز ِهي   

و با غَصهأَن كَذَا إذَا أَقَرلَ وفَص لَ ، أَوصو قدصي هفَِإن ، قدلَ صصِقيلَ إنْ وٍض وقَر ِبيٍع أَوِن مإلَى ثَم ذَِلك بسني لَم
وِإنْ فَصلَ لَم يصدق أَما إذَا نسب ذَِلك إلَى بيٍع ، أَو قَرٍض لَم يصدق وصلَ ، أَو فَصلَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ إطْلَاق عقِْد 

 يقْتِضي ِصحةَ الثَّمِن وكَونها زيوفًا عيب ِفيها فَقَد ادعى ِرضا الْباِئِع ِبالْعيِب فَلَا يصدق وِعندهما إنْ وصلَ صدق ، الْبيِع
 قدصي لَ لَمِإنْ فَصو.   

  

  لُهِإنْ : قَوو   

  

    لَِزمه خمسةٌ واِحدةٌ - يِريد الضرب ، والِْحساب - قَالَ لَه علَي خمسةٌ ِفي خمسٍة 

  .ِلأَنَّ الضرب لَا يكِْثر الْأَعيانَ وِلأَنَّ الضرب لَا يِصح إلَّا ِفيما لَه ِمساحةٌ 

  .وقَالَ زفَر والْحسن يلْزمه خمسةٌ وِعشرونَ 
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  لُهةٌ فَِإنْ قَ: قَورشع هٍة لَِزمسمخ عةً مسمت خدالَ أَر   

 ِملُهتحِلأَنَّ اللَّفْظَ ي.  

  

  لُهقَو :ايقُطُ الْغستو هدعا بماُء وِتداِلاب هملْزِنيفَةَ يأَِبي ح دةٌ ِعنعِتس هٍة لَِزمرشٍم إلَى عهِدر ِمن لَيع ِإنْ قَالَ لَهةُ و.  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يلْزمه الْعشرةُ كُلُّها 

  .فَيدخلُ اِلابِتداُء ، والْغايةُ 

 فَرقَالَ زو :ا بقَالَ م لَوٍة ورشٍم إلَى عهِدر نيا بكَذَا إذَا قَالَ ماِن وتايلُ الْغخدلَا تةٌ واِنيثَم هملْزِن ياِئطَيِن الْحذَيه ني
فَالْحاِئطَاِن لَا يدخلَاِن ِفي الِْإقْراِر إجماعا وكَذَا إذَا وضع بين يديِه عشرةَ دراِهم مرتبةً وقَالَ ِلفُلَاٍن علَي ما بين هذَا الدرهِم 

هرإلَى الد ارأَشِم وهرذَا الدإلَى ه ِت طَاِلقأَِتِه أَنرذَا الِْخلَاِف إذَا قَالَ ِلاملَى هعا واعمةٌ إجاِنيثَم لَه قَرِن فَِللْمياِنبالْج ِن ِمنيم
قَالَ أَبِنيفَةَ وأَِبي ح داِن ِعنطَلْقَت قَعٍة إلَى ثَلَاٍث ياِحدو ِمن ٍة إلَى ثَلَاٍث ، أَواِحدو نيا بِإنْ قَالَ مثَلَاثٌ ، و دمحمو فوسو ي

ِمن واِحدٍة إلَى واِحدٍة يقَع واِحدةٌ ِعندهم علَى الْأَصح ولَو قَالَ لَه علَي ِمن ِدرهٍم إلَى عشرِة دناِنري ، أَو ِمن ِديناٍر إلَى 
 الْحد الَِّذي لَا يدخلُ ِمن أَفْضِلِهما ويقُولُ علَيِه أَربعةُ دناِنري وخمسةُ دراِهم وِعندهما يلْزمه عشرِة دراِهم فَأَبو حِنيفَةَ يجعلُ
 اِهمرةُ دسمخو اِنرينةُ دسمخ.  

ع قَالَ ِمن لَوةُ وعبٍس أَركُلِّ ِجن ِمن هملْزي فَرقَالَ زكَذَا وو اِنرينةُ دعِتسو اِهمرةُ درشع هملْزي اِنرينِة درشإلَى ع اِهمرِة درش
   إذَا قَالَ ِمن عشرِة دناِنري إلَى

 ِمن كُلِّ واِحٍد ِمنهما كُر ولَو قَالَ ِلفُلَاٍن وفُلَاٍن عشرِة دراِهم وِعندهما يلْزمه كُلُّه ولَو قَالَ لَه علَي كُر ِحنطٍَة وشِعٍري فَعلَيِه
علَي ِمائَةُ ِدرهٍم كَانت بينهما علَى السواِء كَذَا ِفي الْكَرِخي ولَو قَالَ لَه علَي ما بين ِمائٍَة إلَى ِمائَتيِن فَِعند أَِبي حِنيفَةَ علَيِه 

ةٌ وِتسعونَ ؛ ِلأَنَّ ِمن أَصِلِه أَنَّ الْغايةَ لَا تدخلُ فَِإذَا جعلَ الْغايةَ جملَةً أَسقَطَ ِمنها الْعدد الَِّذي يكْملُ ِبِه الْجملَةُ ومعلُوم ِمائَ
ةُ الَِّتي ترشالْع قَطَتاِت فَسرشالْع ِمن كَّبرتاِن أَنَّ الِْمائَةَ تالِْمائَت هملْزا يمهدِعنا الِْمائَةُ ولُ ِبهكْم.   

  

  لُهِإنْ : قَوو   

  

 بالْع لِّمإنْ ِشئْت فَس لَه قَرِنِه ِقيلَ ِللْميا ِبعدبع فَِإنْ ذَكَر هأَقِْبض لَمو هته ِمنيرتٍد اشبِن عثَم ِمن أَلْف لَيع ذْ قَالَ لَهخو د
   الْأَلْف ، وِإلَّا فَلَا شيَء لَك 

ِلأَنه اعترف ِبالْأَلِْف ِفي مقَابلَِة مِبيٍع يلْزمه ثَمنه فَكَانَ الْقَولُ قَولَه إنه لَم يقِْبضه ، وِإذَا لَم يقِْبضه لَم يلْزمه الْأَلْف ، وِإنْ قَالَ 
ه الْعبد عبدك ما ِبعتكَه ، وِإنما ِبعتك غَيره فَالْمالُ لَاِزم ِللْمقَر ِلِإقْراِرِه ِبِه ِعند سلَامِة الْعبِد وقَد سلِّم لَه ، وِإنْ قَالَ الْمقَر لَ
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م هٌء ؛ ِلأَنيش ِقرالْم ملْزلَا ي كَهتا ِبعِدي مبع دبوِنِه الْعِبد هملْزِد فَلَا يبالْع نا عضاِل إلَّا ِعوِبالْم ا أَقَر.  

  

  لُهِنيفَةَ : قَوِل أَِبي حِفي قَو الْأَلْف هلَِزم هأَقِْبض ي لَمإلَّا أَن هنيعي ٍد لَمبِن عثَم ِإنْ قَالَ ِمنو   

ضا قَبِلِه مِفي قَو قدصلَا يو ضالْقَب هكَارِإنو ، لَيقَالَ ع هاِل ؛ ِلأَنوِب الْمجِبو أَقَر هفَِإن وعجر هلَ ؛ ِلأَنفَص لَ ، أَوصت و
ش هملْزلَا يو قدلَ صصإنْ و دمحمو فوسو يقَالَ أَبلًا وأَص وبجاِفي الْونِن ييعِر الْمإذَا ِفي غَي قدصي لَ لَمِإنْ فَصٌء ، وي

   .أَنكَر الْمقَر لَه أَنْ يكُونَ ذَِلك ِمن ثَمِن مِبيٍع 

  

  لُهِإنْ : قَوو   

  

  هفِْسريلْ تقْبي لَمو الْأَلْف هِزيٍر لَِزمِخن ٍر ، أَومِن خثَم ٍم ِمنهِدر أَلْف لَيع قَالَ لَه   

ِمن ثَمِن خمٍر ، أَو ِخنِزيٍر رجوع عما أَقَر ِبِه ؛ ِلأَنَّ ثَمن الْخمِر ، : ِلأَنَّ قَولَه علَي أَلْف يقْتِضي ثُبوته ِفي ِذمِتِه وقَولُه ؛ 
 هملْزِزيِر لَا يالِْخنو.  

 دِعن هفِْسريلْ تقْبي ِة لَمايِفي الِْهدقَالَ و لَوٌء ويش هملْزي لَ لَمصا إذَا ومهدِعنو وعجر هلَ ؛ ِلأَنفَص لَ ، أَوصِنيفَةَ وأَِبي ح :

عتسلَا ي كالش فرِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ حأَِبي ح دِعن الْأَلْف هاِئطُ لَِزمذَا الْحه لَيع أَو أَلْف لَيِضِع ؛ ِلأَنَّ ِلفُلَاٍن عوذَا الْملُ ِفي هم
  .أَحدا لَا يدخلُه الشك ِفي ذَِلك فَيلْغو ِذكْر الْحاِئِط 

ِديعِدي وِعن وقَالَ ه ةٌ ِلفُلَاٍن ، ثُمِديعِدي وِعن دبذَا الْعقَالَ ه لَوٌء ويش هملْزلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو وفَه رةٌ ِلفُلَاٍن آخ
 دمحقَالَ مِر ويلَ ِفي ِملِْك الْغصح ِللثَّاِني هارئًا ؛ ِلأَنَّ إقْريِللثَّاِني ش نمضلَا يو فوسأَِبي ي دونَ الثَّاِني ِعنِل دِللْأَو : وه

قَالَ م لَوو هتِللثَّاِني ِقيم نمضيِل وقَِليلٌ ِللْأَو لَيا لَك عقَالَ م هكَأَن ارصا واركُونُ إقْرلَا أَقَلُّ ، لَا يِمائٍَة و ِمن أَكْثَر لَيا لَك ع
ولُ الْمِقر مع يِميِنِه ولَا شيَء ولَا كَِثري ولَو قَالَ أَقْررت لَك وأَنا صِبي ِبِمائَِة ِدرهٍم فَقَالَ بلْ أَقْررت ِلي وأَنت باِلغٌ فَالْقَولُ قَ

لَه علَيِه وكَذَا إذَا قَالَ أَقْررت لَك وأَنا ناِئم فَهو كَذَِلك ، وِإنْ قَالَ أَقْررت لَك وأَنا ذَاِهب الْعقِْل ِمن جنوٍن ، أَو ِبرساٍم فَِإنْ 
هابأَص قَد أَنَّ ذَِلك فرعك كَانَ يذْت ِمنِإنْ قَالَ أَخو ، هتلَاملَ س؛ ِلأَنَّ الْأَص هلَِزم ذَِلك فرعي ِإنْ لَمو ، لَهلُ قَوكَانَ الْقَو 

 ِصحا يملَها ؛ ِلأَنَّ ِفعاِمنونٌ كَانَ ضنجم أَو ، ِبيا صأَنأَلْفًا و.   
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  لُهأَ: قَو لَيع ِإنْ قَالَ لَهِنيفَةَ وِل أَِبي حِفي قَو ادالِْجي هلَِزم ادِجي ِهي لَه قَرقَالَ الْمو وفيز ِهياٍع وتِن مثَم ِمن لْف.  

 قدصولًا لَا يفْصم ِإنْ قَالَهو ، قدولًا صصوم إنْ قَالَ ذَِلك دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

أَقْرضِني أَلْفًا ، ثُم قَالَ ِهي زيوف أَو نبهرجةٌ ولَو لَم يذْكُر : لِْخلَاِف إذَا قَالَ ستوقَةٌ أَو رصاص وكَذَا إذَا قَالَ وعلَى هذَا ا
ِقيلَ ي ضالْقَرو ، ِبيعالْم ذْكُري لَمو وفيٍم زهِدر أَلْف لَيع فَقَالَ لَه اعتا الْمملُهاونتاِهِم يرالد ما ؛ ِلأَنَّ اساعمإج قدص

وِقيلَ لَا يصدق ؛ ِلأَنَّ مطْلَق الِْإقْراِر ينصِرف إلَى الْعقُوِد لَا إلَى اِلاسِتهلَاِك الْمحرِم ، وِإنْ قَالَ غَصبته أَلْفًا ، أَو أَودعِني أَلْفًا 
ي زيوف ، أَو نبهرجةٌ صدق وصلَ ، أَو فَصلَ ؛ ِلأَنَّ الِْإنسانَ قَد يغِصب ما يِجد ويوِدع ما يمِلك فَلَا مقْتِضي لَه ثُم قَالَ ِه

صولًا اعِتبارا ِبالْفَرِض ولَو قَالَ ِهي ستوقَةٌ ، أَو ِفي الِْجياِد ولَا تعاملَ فَيِصح ، وِإنْ فَصلَ وعن أَِبي يوسف لَا يصدق ِفيِه مفْ
 قُصنا تهذَا كُلِِّه أَلْفًا إلَّا أَنِإنْ قَالَ ِفي هو ، قدصي لَ لَمِإنْ فَصو ، قدلَ صصوِة وِديعِب ، الْوصِبالْغ ا أَقَرمدعب اصصر

ا إذَا وصلَ ، وأَما إذَا فَصلَ لَا يصدق ؛ ِلأَنَّ هذَا اسِتثْناُء الِْمقْداِر واِلاسِتثْناُء لَا يِصح مفْصولًا ِبِخلَاِف كَذَا لَم يصدق إلَّ
:  إمكَاِن اِلاحِتراِز عنه ومن قَالَ ِلآخر الزيافَِة ؛ ِلأَنها وصف فَِإنْ كَانَ الْفَصلُ ضرورةَ انِقطَاِع الْكَلَاِم فَهو واِصلٌ ِلعدِم

 نمضي ا لَمتهبةً فَقَالَ غَصِديعا وتِنيهطَيِإنْ قَالَ أَعو ، اِمنض وا فَهبَا غَصْذأَخ رفَقَالَ الْآخ لَكَتةً فَهِديعك أَلْفًا وذْت ِمنأَخ
 أَقَر ِبسبِب الضماِن وهو الْأَخذُ ادعى ما يبِرئُه وهو الِْإذْنُ ، والْآخر ينِكره فَيكُونُ الْقَولُ قَولَ الْمنِكِر ، والْفَرق أَنَّ ِفي الْأَوِل

   مع يِميِنِه ،

مالض ببِه سلَيِعي عدي ذَِلكِرِه ولَ إلَى غَيالِْفع افِفي الثَّاِني أَضِمِني ، والْي عِكِرِه منلُ ِلمفَكَانَ الْقَو بصالْغ وهاِن و
   .والْقَبض ِفي هذَا كَالْأَخِذ والدفْع كَالِْإعطَاِء كَذَا ِفي الِْهدايِة 

  

  لُهقَو : الْفَصلْقَةُ ، والْح ٍم فَلَهاتِرِه ِبخيِلغ أَقَر نمو   

م؛ ِلأَنَّ اس لَه قَرِللْم ِميعِلي كَانَ الْج الْفَصو ، لَه ماتفَقَالَ الْخ ى الْفَصثْنتاس كَذَا لَولُ الْكُلَّ ومشِم ياتالْخ .  

  

  لُهاِئلُ : قَومالْحو ، الِْجفْنلُ ، وصالن ٍف فَلَهيِبس لَه ِإنْ أَقَرو   

  .ِلك أَنَّ اِلاسم ينطَِوي علَى الْكُلِّ الِْجفْن الِْغمد وذَ

  

  لُهةُ : قَووالِْكسانُ ، والِْعيد لٍَة فَلَهجِبح أَقَر نمو   

   .الْحجلَةُ خيمةٌ صِغريةٌ 
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  لُها فُلَ: قَوى ِبهصٍم فَِإنْ قَالَ أَوهِدر أَلْف لَيةَ عِل فُلَانمِإنْ قَالَ ِلحو ِحيحص ارفَالِْإقْر ِرثَهفَو وهأَب اتم انٌ ، أَو   

علَي أَلْف ِمن ِجهِة ِمرياٍث وِرثَه ِمن أَِبيِه : ؛ ِلأَنه أَقَر ِبسبٍب يصلُح ِلثُبوِت الِْملِْك لَه وصورته أَنْ يقُولَ ِلما ِفي بطِْن فُلَانةَ 
وِفي الْوِصيِة يقُولُ أَوصى ِبها فُلَانٌ غَير أَِبيِه فَاستهلَكْتها وصار ذَِلك دينا ِللْجِنِني ، أَو كَانَ ذَِلك دينا ِلأَِبيِه استهلَكْتها ، 

وِصيِة ذُكُورهم ، وِإناثُهم ِفيِه سواٌء ، وِفي الِْمرياِث مات وانتقَلَ إلَيِه فَِإنْ جاَءت ِبولَديِن حييِن فَهو بينهما ِنصفَاِن ِفي الْ
 اَءتإذَا ج ِحيلٌ ، ثُمتسم هٌء ؛ ِلأَنيش هملْزي ِني لَمضأَقْر ِني ، أَواعب ِقرِإنْ قَالَ الْمِن ، ويثَيظِّ الْأُنِللذَّكَِر ِمثْلُ ح مهنيكُونُ بي

 ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ِمن وقِْت الِْإقْراِر لَِزمه ذَِلك ، وِفي الْوِصيِة ِمن وقِْت موِت الْموِصي ، وِإلَّا فَلَا وقَالَ الطَّحاِوي ِمن ِبِه
ما ِفي حٍر كَمهةُ أَشِة ِستابِل الدمِفي ح ربتعيِة وِصيقِْت الْوو نيب مقَسوِصي يالُ ِللْما فَالْمتيِبِه م اَءتِإنْ جِة ، واِريِل الْج

   .ورثَِتِه 

  

  لُهقَو : ِصحي لَم ارالِْإقْر مهِإنْ أَبو   

  وهذَا 

  فوسأَِبي ي دِعن   

.  

 دمحقَالَ مى ِبِه: وصأَو هلَى أَنلُ عمحيو ِصحٍم يهِدر أَلْف لَيةَ عِل فُلَانمقُولَ ِلحأَنْ ي امهالِْإبو ، ثُهروم اتم لٌ ، أَوجر 
   .ولَم يِزد علَيِه 

  

  لُهقَو : هلَِزمو ارالِْإقْر حٍل صجاٍة ِلرِل شمِبح ٍة ، أَواِريِل جمِبح ِإنْ أَقَرو   

لَي هِل ِلأَنمِبالْحِل ومةُ ِللْحِصيطِْن فَكَذَا الْوِفي الْب هودجو ِلمذَا إذَا عهو ِصحوِل يهجِبالْم ارالِْإقْرالَِة ، وهالْج ِمن ِفيِه أَكْثَر س
ولَدِبأَنْ ي ذَِلكِة وِصيالْو قْتطِْن وِفي الْب هودجو ِلمةٌ إذَا عاِئزج ذَكَروِصي وِت الْموقِْت مو ٍر ِمنهِة أَشِست ِلأَقَلَّ ِمن 

الطَّحاِوي أَنَّ الْمدةَ تعتبر ِمن وقِْت الْوِصيِة ، وِإنْ وِلد ِلِستِة أَشهٍر فَصاِعدا بعد الْموِت فَالْوِصيةُ باِطلَةٌ ِلجواِز أَنْ يكُونَ 
بعدها إلَّا إذَا كَانت الْجاِريةُ ِفي الِْعدِة ِحينِئٍذ ِلأَجِل ثُبوِت النسِب يعتبر إلَى سنتيِن وكَذَا ِفي جواِز الْوِصيِة يعتبر إلَى حدثَ 

 ِدينجِن قَالَ الْخيتنس : كُني ةٌ إذَا لَماِئزِل جمةُ ِبالْحِصيطِْن الْوِفي الْب هودجو ِلمِتِه إذَا عابطِْن دا ِفي بكَذَا ِبملَى ووالْم ِمن
   .وأَقَلُّ مدِة حمِل الدواب ِسوى الشاِة ِستةُ أَشهٍر وأَقَلُّ مدِة حمِل الشاِة أَربعةُ أَشهٍر 
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  لُهلُ ِف: قَوجالر ِإذَا أَقَرٍة ، ولُومعاٍب مبِضِه ِبأَسرِفي م هتونٌ لَِزميدِتِه وِفي ِصح هتونٌ لَِزميِه دلَيعوٍن ويِتِه ِبدوِض مري م
 مقَداِب مبِبالْأَس وفرعالْم نيالدِة وحالص نيفَد   

أَسباِب ؛ إذْ الْمعاين لَا مرد لَه ِمثْلُ بدِل ماٍل يمِلكُه أَو استهلَكَه وعِلم وجوبه ِبغيِر ِلأَنه لَا تهمةَ ِفي ثُبوِت الْمعروِف ِبالْ
الْآخِر ولَيس ِللْمِريِض أَنْ يقِْضي إقْراِرِه ، أَو تزوج امرأَةً ِبمهِر ِمثِْلها وهذَا الدين ِمثْلُ ديِن الصحِة لَا يقَدم أَحدهما علَى 

بعض غُرماِئِه دونَ بعٍض ؛ ِلأَنَّ حقَّهم تعلَّق ِبالْماِل علَى وجٍه واِحٍد ولَا يفِْرد بعضهم ِبالْقَضاِء دونَ بعٍض كَما بعد موِتِه 
قطَالَ حِض إبعِلأَنَّ ِفي إيثَاِر الْبِضِه ، ورِفي م هضقْرتا اسى ماٌء إلَّا إذَا قَضوس ِض ِفي ذَِلكرالْمِة ، وحاُء الصمغُرو اِقنيالْب 

 لُهقَوِة ونيِبالْب ِلمع قَدِضِه ورى ِفي مرتا اشم نثَم قَدن ٍة ِمثْ: أَولُومعاٍب مبِبأَس هتونٌ لَِزميدِر وغَيفَقَِة والنِة وِويِن الْأَدلُ ثَم
  .ذَِلك وقَد لَِزمته ِبالْبينِة دونَ الِْإقْراِر فَهِذِه الديونُ وديونُ الصحِة سواٌء 

  

  لُهقَو : تفَِإذَا قُِضي   

إلَى م فرصٌء ييلَ شفَضةَ ومقَدونَ الْميِني الدعِض يراِل الْمِبِه ِفي ح ا أَقَر.  

  

  لُهثَِة : قَورالْو لَى ِمنأَو لَه قَركَانَ الْمو هارإقْر ازِتِه جِفي ِصح هتونٌ لَِزميِه دلَيع كُني ِإنْ لَمو   

ِبينِتِه ِلأَجوِض مرٍن ِفي ميِبد أَقَر نمو ِدينجاِث قَالَ الْخلَى الِْمريع مقَدم وهاِلِه وِميِع ملَى جع ى ذَِلكِإنْ أَتو ، هارإقْر ازج 
 مهضعِض قَالَ برالْم دلَفُوا ِفي حتاخ ِة ، ثُمحِن الصيلَى دع مقَدلَا ي هِة إلَّا أَنِصيالْوو ، :اِحبص قِْدرأَنْ لَا ي وإلَّا ه قُومأَنْ ي ه

   أَنْ يِقيمه إنسانٌ وِقيلَ أَنْ يكُونَ صاِحب ِفراٍش ، وِإنْ كَانَ يقُوم ِبنفِْسِه وِقيلَ هو أَنْ لَا يقِْدر علَى الْمشِي

يصلِّي قَاِئما وهذَا أَحب وِبِه نأْخذُ ، وِفي الْخجنِدي هو أَنْ لَا هو أَنْ لَا يقِْدر أَنْ : إلَّا أَنْ يهادى بين اثْنيِن وقَالَ أَبو اللَّيِث 
يِطيق الِْقيام إلَى حاجِتِه ، ويجوز لَه الصلَاةُ قَاِعدا ، أَو يخاف علَيِه الْموت فَهذَا هو حد الْمرِض الْمخوِف الَِّذي تكُونُ 

ربت مهضعقَالَ بالثُّلُِث و اِحِبِه ِمنص اتاِئِم ، : عاِف الدعالرِب ونذَاِت الْجِج والْقُولَنوِن ، وكَالطَّاع وفخالْم ضرالْم
اِئِه ، وِتهلِّ ِفي انالسِم واِم الدِقياِتِر ووتاِل الْمهالِْإسطِْبقَِة ، وى الْممالْحِد ، ومالرِس ورِع الضجوِب وروِف كَالْجخالْم رغَي

والِْعرِق الْمِديِني وأَشباِه ذَِلك ، والْمرأَةُ إذَا أَخذَها الطَّلْق فَما فَعلَته ِفي ِتلْك الْحالَِة يعتبر ِمن الثُّلُِث فَِإنْ سِلمت ِمنه جاز ما 
هلَتكُلِِّه فَع ذَِلك ِمن .   

  

  لُهثَِة : قَورةُ الْوِقيب قَهدصاِطلٌ إلَّا أَنْ ياِرِثِه بِريِض ِلوالْم ارِإقْرو   

 ضرلَ الْمصذَا إذَا اتهثَِة ورةُ الْوِقيب هِجيزإلَّا أَنْ ت وزجلَا ت لَه هتِصيوو لَه هتكَذَا ِهبِه ولَيِلِه عِت ِلقَووطُلُ ِبالْمبي هِت فَِإنوِبالْم
 لَامالسلَاةُ واِرٍث { الصةَ ِلوِصيِت ، } لَا ووالْم داِر لَا ِعنالِْإقْر داِرثًا ِعنو هنكَو ربتعيِة وايِن كَذَا ِفي الِْهديِبالد لَه ارلَا إقْرو
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يِة عكْسه ولَو أَقَر ِلامرأَِتِه ِفي مرِضِه ِبمهِر ِمثِْلها ، أَو أَقَلَّ صدق ولَا يصدق ِفي الزيادِة علَى مهِر الِْمثِْل ، وِإنْ أَقَر وِفي الْوِص
ي وِديعةٌ ِلهذَا الْواِرِث فَاستهلَكْتها ولَو وهب ِلواِرِثِه عبدا ِلواِرِثِه ِبوِديعٍة مستهلَكٍَة جاز وصورته أَنْ يقُولَ كَانت ِعنِد

فَأَعتقَه الْواِرثُ ، ثُم مات الْواِهب ضِمن الْواِرثُ ِقيمته ويكُونُ ِمرياثًا ولَا يجوز بيع الْمِريِض علَى الْواِرِث أَصلًا ِعند أَِبي 
فَةَ ولَو كَانَ ِبأَكْثَر ِمن ِقيمِتِه حتى يِجيزه ساِئر الْورثَِة ولَيس علَيِه دين وِعندهما يجوز إذَا كَانَ ِبثَمِن الِْمثِْل فَِإنْ حابا حِني

قَر الْمِريض ِلأَجنِبي جاز ، وِإنْ أَحاطَ ِبماِلِه كَذَا ِفي الِْهدايِة ولَو ِفيِه لَا يجوز ، وِإنْ قَلَّت الْمحاباةُ ويخير الْمشتِري ، وِإنْ أَ
ا أَسندها قَالَ الْمِريض قَد كُنت أَبرأْت فُلَانا ِمن الديِن الَِّذي علَيِه ِفي ِصحِتي لَم يجز ؛ ِلأَنه لَا يمِلك الْبراَءةَ ِفي الْحاِل فَِإذَ

 ربتعِريِض تاِت الْمعربأَنَّ ت لَماعالثُّلُِث و ِمن تكَاناِل وا ِفي الْحوِدهجا ِبونكَمِلِه حإلَّا ِبقَو ذَِلك لَمعلَا يٍم وقَدتاٍن ممإلَى ز
الْمِبِري ، ودالتِق ، والِْعتِة ، والثُّلُِث كَالِْهب ِمن اِه ذَِلكبأَشوِن ويالد اِء ِمنرالِْإبِفيِه ، و نابغتا لَا ياِة ِبمابح.   

  

  لُهقَو : لَه هارطَلَ إقْربو هِمن هبسن تِني ثَباب وقَالَ ه ِتِه ثُموِض مرِفي م ِبينِلأَج أَقَر نمو   

سن تإذَا ثَب هاِطلٌ ؛ ِلأَناِرِثِه بِريِض ِلوالْم ار؛ ِلأَنَّ إقْر هارطَلَ إقْرب هب.   

  

  لُها : قَولَه هارطُلْ إقْربي ا لَمهجوزت ٍة ثُمِبينِلأَج أَقَر نمو   

تستِند إلَى وقِْت الْعلُوِق فَتبين أَنه أَقَر ِلابِنِه فَلَا يِصح ولَا كَذَِلك والْفَرق بين هذَا وبين الْمسأَلَِة قَبلَها أَنَّ دعوةَ النسِب 
ِبالْع همزا الْتمإن ِويجزِني أَنَّ التعٍة يِبينِلأَج هارإقْر ِقيِويِج فَبزاِن التملَى زع ِصرقْتا تهةُ ؛ ِلأَنِجيواِر الزالِْإقْر نع رأَختم وهقِْد و

 هتِصح عنمفَلَا ي.   

  

  لُهقَو : ها ِمناِثهِمري ِمنِن ويالد ا الْأَقَلُّ ِمنفَلَه اتٍن فَميا ِبدلَه أَقَر ِضِه ، ثُمرثَلَاثًا ِفي م هتجوز طَلَّق نمو   

مهتا ممهةَ ِفي أَقَلِّ ؛ ِلأَنمهلَا تا واِثهلَى ِمريةً عادا ِزياِر لَهِحيِح الِْإقْرصلَا ِبالطَّلَاِق إلَى تصوا تكُوناِز أَنْ يوِلج اِن ِفي ذَِلك
ضاها ِمثْلُ أَنْ تسأَلَه الطَّلَاق ِفي مرِضِه ، وأَما إذَا طَلَّقَها الْأَمريِن فَتعطَى الْأَقَلَّ ِمن الْأَمريِن ِلتزولَ التهمةُ وهذَا إذَا طَلَّقَها ِبِر

ِذم تِرثُ ِبأَنْ كَانلَا ي نِمم تِإنْ كَاناِطلَاِن ، وةُ بِصيالْوو ، ارالِْإقْرلَغَ ، وا با ماِلغاثَ بالِْمري ِحقتسا تها فَِإناهِر ِرضيةً ِبغي
   .صح إقْراره لَها ِمن جِميِع الْماِل ووِصيته ِمن الثُّلُِث كَذَا ِفي الْيناِبيِع 
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  لُهقَو :بسن تثَب لَامالْغ قَهدصو هناب هأَن وفرعم بسن لَه سلَيِلِمثِْلِه و ِمثْلُه ولَدلَاٍم يِبغ أَقَر نما وِريضِإنْ كَانَ مو ، ه
   ويشاِرك الْورثَةَ ِفي الِْمرياِث 

 لُهقَوو هِرِه فَلَِزملَى غَيع ِملْهحي لَمو هفْسن همى أَلْزنعِة مونِبالْب هاركَانَ: ِلأَنَّ إقْرفِْسِه ون نع ربعذَا إذَا كَانَ يه لَامالْغ قَهدص 

عاِقلًا أَما الصِغري فَلَا يحتاج إلَى تصِديِقِه وسواٌء صدقَه ِفي حياِة الْمِقر ، أَو بعد موِتِه ثُم الْمِقر إنْ كَانَ امرأَةً لَا بد أَنْ 
ِإنْ كَانَ رٍف ، وِنصو ِع ِسِننيِبِتس هِمن را أَكْبهكُونَ ِسني لُهقَوٍف وِنصةً ونةَ سرشع يِباثْن هِمن رأَكْب هكُونَ ِسنأَنْ ي دلًا فَلَا بج

 : هنع قْلَهن ِلكمفَلَا ي هِمن هبسن تثَب نم قِبِه ح لَّقعت قَد وفرعم بسن لَه ن؛ ِلأَنَّ م وفرعم بسن لَه سلَيأَنْ و طُهرشو
يولَد ِمثْلُه ِلِمثِْلِه ِلكَي لَا يكُونَ مكَذَّبا ِفي الظَّاِهِر ولَو أَنَّ الْغلَام إنما صدقَه بعد موِتِه صح تصِديقُه وثَبت نسبه ِمنه ؛ ِلأَنَّ 

 أَقَر كَذَا لَوِت ووطُلُ ِبالْمبلَا ي بسِت النوالْم دعةٌ باِقيكَاِح بالن قُوق؛ ِلأَنَّ ح ازِتِه جوم دعب هقَتدفَص اتم ٍة ، ثُمجوِبز
دِعن ِديقُهصت ِصحي ا لَمِتهوم دعا بقَهدفَص تاتم ِج ، ثُموةَ ِبالزِقرالْم ِهي تكَان لَوةُ والِْعد ِهيو كَاحِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ النأَِبي ح 

 ِديقصالت زجي فَلَم هكَامأَح الَتزِت ووالَ ِبالْمز.  

 دبِدِه عكَانَ ِفي ي لَوكَاِح وكَاِم النأَح ِمن وهو اثَ ثَاِبت؛ ِلأَنَّ الِْمري ِديقُهصت ِصحي دمحمو فوسو يقَالَ أَبلَا و لَه ِغريص
 تِلِمثِْلِه ثَب ولَدي ِمثْلُهفِْسِه ون نع ربعي دبِإذَا كَانَ الْعو ، قدصي هفَِإن وفرعم بسن لَه سلَيو هناب هى أَنعفِْسِه فَادن نع ربعي

   نْ كَانَ لَه نسب معروف لَا يثْبت النسبالنسب أَيضا ِمن الْمولَى ويعِتق ، وِإ

ويعِتق ، وِإنْ أَقَر الْمولَى أَنه ابن الْعبِد فَقَالَ هذَا أَِبي وِمثْلُه يولَد ِلِمثِْلِه ولَيس ِللْمولَى نسب معروف فَِإنَّ هنا يحتاج إلَى 
نْ صدقَه ثَبت النسب ويعِتق الْعبد ، وِإنْ لَم يصدقْه لَا يثْبت النسب ويعِتق الْعبد ِبِخلَاِف ما إذَا ادعاه الْمولَى تصِديِق الْعبِد إ

ما ادعى أَنَّ الْعبد ابنه فَقَد ادعى ما ِفي يِدِه ِلنفِْسِه ولَا مناِزع أَنه ابنه فَِإنَّ هناك لَا يحتاج إلَى تصِديِق الْعبِد ، والْفَرق أَنه لَ
   .لَه فَيصدق ، وأَما ِفي دعواه الْأُبوةَ فَِإنه تحِميلُ النسِب علَى الْغيِر فَما لَم يصدقْه لَا يقْبلْ 

  

  لُهقَو :وزجيلَى ووالْمِة ، وجوالزلَِد والْوِن ، وياِلدِل ِبالْوجالر ارإقْر    

 يِصح ِلأَنه لَيس ِفيِه تحِميلُ النسِب علَى الْغيِر ويعتبر تصِديق كُلِّ واِحٍد ِمنهم ِبذَِلك ، وِإنْ كَانَ الْولَد لَا يولَد ِمثْلُه ِلِمثِْلِه لَا
 الَِة ذَِلكِتحِلاس ِقمي لَم ةَ ، أَونيالْب أَقَام قْهدصي لَم أَم ناِلاب قَهداٌء صوس اهوعد.   

  

  لُهلَى : قَووالْمِج ، ووالزِن وياِلدأَِة ِبالْورالْم ارلُ إقْرقْبيو   

لِْزمى تنعم ا ؛ ِلأَنَّ ذَِلكِرهلَى غَيع ِملُهحلَا تا وهفْسن ه.  
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  لُها قَاِبلَةٌ : قَوِتهِبِولَاد دهشت أَو ، جوا الزقَهدصلَِد إلَّا أَنْ يا ِبالْوهارلُ إقْرقْبلَا يو   

ا لَم يعرف لَها زوج ثَبت نسبه ِمنها ، وِإنما لَم يقْبلْ إقْرارها يِريد ِبِه إذَا كَانت مزوجةً ، أَو ِفي ِعدٍة ِمن زوٍج أَما إذَ
 ِلأَنَّ الِْولَادةَ ِبالْولَِد ؛ ِلأَنها تحِملُه علَى غَيِرها فَلَا تصدق فَِإنْ صدقَها الزوج قَبلَ إقْراِرها وكَذَا إذَا شِهدت ِبِولَادِتها قَاِبلَةٌ ؛

تثْبت ِبشهادِة امرأٍَة واِحدٍة ِعندنا ، وِإذَا ثَبت الِْولَادةُ ِمنها يثْبت نسبه فَالْحاِصلُ أَنه يجوز إقْرار الْمرأَِة ِبثَلَاثٍَة الزوِج ، 
ا أَنَّ قَولَه ِبالْواِلديِن وقَع سهوا ؛ ِلأَنه يقَع التناقُض ؛ ِلأَنه لَو صح الِْإقْرار ِبالْأُم وذَِلك والْمولَى ، والْأَِب لَا غَير فَيظْهر ِبهذَ

نَّ إقْرار الْمرأَِة ِبالْولَِد لَا يقْبلُ ويِصح علَى يتوقَّف علَى تصِديِقها فَيكُونُ تصِديقُها ِبمنِزلَِة إقْراِرها ِبالْولَِد وقَد ذَكَر بعد هذَا أَ
إنها تصدق ِفي حق نفِْسها كَما إذَا لَم يكُن لَها زوج ويكُونُ كَولَِد الزنا فَيثْبت نسبه ِمن أُمِه فَلَا : الروايِة الَِّتي تقُولُ 

 ولَو ادعى الْولَد اثْناِن وأَقَام كُلُّ واِحٍد الْبينةَ أَنه ابنه كَانَ ابنهما فَِإنْ مات الْولَد لَا يِرثُ الْأَبواِن ِمنه إلَّا إشكَالَ ِحينِئٍذ
ِإذَا ما ، ولَادأَو لَفخ لَدإذَا كَانَ الْو سدالس وهاِحٍد واثَ أٍَب وكَاِملًا ، ِمري سداِقي السالْب ِرثَ الْأَبِن ويوالْأَب دأَح ات

 ذَِلك ِمن أَكْثَر ِمن تثْبلَا يثَلَاثٍَة و ِمن تثْبي دمحقَالَ مثَلَاثٍَة و ِمن بسالن تثْبلَا ي فوسو يِلذَا قَالَ أَبى ثَلَاثَةٌ وعِإنْ ادو
   حسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه يثْبت ِمن خمسٍة ولَا يثْبت ِمنوروى الْ

 ِمن تثْبكَذَا يِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنِميعا جمهناب وةَ فَهنيا الْبمهٍة ِمناِحدكُلُّ و تأَقَاماِن وأَترام اهعِإنْ ادو ، ذَِلك ِمن أَكْثَر
  .خمٍس ِعند أَِبي حِنيفَةَ كَما يثْبت ِمن خمسِة ِرجاٍل 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبا : واِحدا وناِن ابأَترام ِلدِحيلُ أَنْ تتسي ها ؛ ِلأَنمهٍة ِمناِحدو نكُونُ ابلَا يِن ويأَترام ى ِبِه ِمنقْضلَا ي
ِإنْ تِإنْ ، وِن ، ويأَترى ِبِه ِللْمقْضلَا يِل وجى ِبِه ِللرقْضا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن مهنيى ِبِه بقْضاِن يأَتراملٌ وجِفيِه ر عازن

ِه الْمرأَِة ، والْمرأَةُ تصدقُه علَى ذَِلك قَالَ أَبو حِنيفَةَ يقْضى ِبِه تنازع ِفيِه رجلَاِن وامرأَتاِن كُلُّ واِحٍد يدِعي أَنه ابنه ِمن هِذ
  .بين الرجلَيِن ، والْمرأَتيِن 

ٍد فَادعاه الزاِني لَم يثْبت نسبه ِمنه ، وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يقْضى ِبِه بين الرجلَيِن ، وِإذَا زنى الرجلُ ِبامرأٍَة فَجاَءت ِبولَ
   .وأَما الْأُم فَالنسب يثْبت ِمنها ِبالِْولَادِة 

  

  لُهِفي: قَو هارلْ إقْرقْبي لَم مالْعلَِد ِمثْلُ الْأَِخ ، والْوِن ، وياِلدِر الْوغَي ٍب ِمنسِبن أَقَر نمِب وسالن    

  .ِلأَنَّ ِفيِه حملَ النسِب علَى الْغيِر 

  

  لُهقَو : لَه قَرالْم اِث ِمنلَى ِبالِْمريأَو وفَه ِعيدب أَو ، قَِريب وفرعاِرثٌ مو فَِإنْ كَانَ لَه   

  .معروف وعلَى هذَا لَو كَانَ لَه عمةٌ أَو خالَةٌ فَِهي أَولَى ِمنه ِلأَنه لَما لَم يثْبت نسبه فَلَا يزاِحم الْواِرثَ الْ
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  لُهقَو : اثَهِمري لَه قَرالْم قحتاِرثٌ اسو لَه كُني فَِإنْ لَم   

نَّ لَه أَنْ يوِصي ِبجِميِعِه فَيستِحق جِميع الْماِل ، وِإنْ لَم يثْبت ِلأَنَّ لَه ِولَايةَ التصرِف ِفي ماِلِه ِعند عدِم الْواِرِث أَلَا ترى أَ
نسبه ولَيست هِذِه وِصيةٌ حِقيقَةً حتى إنَّ من أَقَر ِفي مرِضِه ِبأٍَخ ، ثُم أَوصى ِلآخر ِبجِميِع ماِلِه كَانَ ِللْموصى لَه ثُلُثُ 

الْم نع عجر اِرثٌ ثُمو لَه سلَيو مع اٍل ، أَوخ ِبأٍَخ أَو أَقَر نماِبيِع ونِن قَالَ ِفي الْيفَيكَا ِنصرتةً لَاشِصيلُ وكَانَ الْأَو لَواِل و
   .لُه ِلبيِت الْماِل إقْراِرِه وقَالَ لَيس بيِني وبينك قَرابةٌ صح رجوعه ويكُونُ ما

  

  لُهاِث : قَوِفي الِْمري اِركُهشيأَِخيِه و بسن تثْبي ِبأٍَخ لَم فَأَقَر وهأَب اتم نمو   

اك ِفي الْماِل ولَه ِفيِه ِولَايةٌ فَيثْبت واِلاشِتر: ِلأَنَّ إقْراره تضمن شيئَيِن ؛ حملَ النسِب علَى الْغيِر ولَا ِولَايةَ لَه علَيِه 
كَالْمشتِري إذَا أَقَر علَى الْباِئِع ِبالِْعتِق لَم يقْبلْ إقْراره علَيِه حتى لَا يرِجع علَيِه ِبالثَّمِن ولَِكنه يقْبلُ ِفي حق الِْعتِق وقَالَ 

 ِعيخالن :تثْبِلِه ياِئِد قَوفَو ِمناِث وِفي الِْمري اِركُهشيو هبسن  " اِركُهشيا " وم فذَ ِنصأَخ ِبأٍَخ لَه وفرعالْم ناِلاب إذَا أَقَر
ناب وهٍة ودِبج ِإنْ أَقَرِدِه ، وا ِفي يثُلُثَ م ذَتٍت أَخِبأُخ ِإنْ أَقَرِدِه ، وِفي ي ِإنْ أَقَرِدِه ، وا ِفي يم سدس ذَتِت أَخيالْم 

ِبزوجٍة ِلأَِبيِه أَخذَت ثُمن ما ِفي يِدِه فَهذَا معنى قَوِلِه ويشاِركُه ِفي الِْمرياِث قَالَ الْخجنِدي رجلٌ مات وترك ابنيِن فَالْمالُ 
نْ قَالَ أَحدهما ِلامرأٍَة هِذِه امرأَةُ أَِبي إنْ صدقَه الْآخر جاز ويكُونُ لَها الثُّمن ، والْباِقي بينهما وهو منكَِسر بينهما ِنصفَاِن فَِإ

لَهاِن ومهأَِة سرِللْم رشةَ عكُونُ ِستٍة ياِنيِن ِفي ثَمياثْن ِربا فَاضِهملَيت إلَى عجتاح رالْآخ ناِلاب هِإنْ كَذَّبو ، رشةَ ععبا أَرم
ِقسمتيِن ِقسمٍة ظَاِهرٍة وهو أَنْ يقْسم الْمالُ بينهما ِنصفَيِن فَما حصلَ ِللْمِقر جِعلَ علَى ِتسعٍة ِللْمرأَِة اثْناِن وِلِلابِن سبعةٌ ؛ 

 ِفي زعِم الْمِقر أَنَّ الْمالَ بينهما وبين الْمرأَِة علَى ِستةَ عشر إلَّا أَنَّ الْمنِكر ظَاِلم حيثُ أَخذَ النصف تاما فَيكُونُ الْباِقي ِلأَنَّ
لْمرأَِة سهميِن ولَه سبعةً فَلَما صار هذَا النصف علَى ِتسعٍة صار الْكُلُّ بين الْمِقر ، والْمرأَِة علَى مقَاِديِر ِسهاِمِهما يعِني أَنَّ ِل

   ثَماِنيةَ عشر ؛ ِتسعةٌ ِللْمنِكِر وسهماِن ِللْمرأَِة وسبعةٌ ِللْمِقر ؛ ِلأَنَّ إقْراره علَى نفِْسِه

   .للَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم فَيكُونُ ِفي نِصيِبِه واَ
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   اإلجارة  كتاب 

 وزجا أَنْ لَا تِفيه اسكَانَ الِْقيةً واعةً فَساعاِفِع سنوِث الْمدِب حسِبح هِعقَادان ددجتي اِليٍض ماِفِع ِبِعونلَى الْمع قْدةُ عارالِْإج
ع قْدا عه؛ ِلأَن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِلِه صِلقَو تزوا جمِإناِن ، وسِفي ِملِْك الِْإن سا لَيلَى معو لَقخي ا لَملَى م } ِط الْأَِجريأَع

 قُهرع ِجفلَ أَنْ يقَب هرأَج { لَامالسلَاةُ وِه الصلَيقَالَ عو }صا خثَلَاثَةٌ أَن هتمصخ همصت خكُن نمِة وامالِْقي موي مهم :

 رغَد طَى ِبي ثُملٌ أَعجر - امطَى ِبي الذِّمأَع أَي - لَهمع هفَى ِمنوتاسا وأَِجري رأْجتلٌ اسجرو هنأَكَلَ ثَما ورح اعلٌ بجرو 
 هرفِِّه أَجوي لَمو {.  

  : الَ رِحمه اللَّه قَ

   الِْإجارةُ عقْد علَى الْمناِفِع ِبِعوٍض  

لَه حتى لَو حالَ بينه وبين تسِليِم الْمناِفِع حاِئلٌ أَو منعه ماِنع ، أَو انهدمت الدار لَم يلْزمه الِْعوض ؛ ِلأَنَّ الْمناِفع لَم تحصلْ 
فَدلَّ علَى أَنها معقُودةٌ علَى الْمنفَعِة ِبِخلَاِف النكَاِح فَِإنه عقْد علَى اِلاسِتباحِة حتى لَو تزوج امرأَةً فَالْمهر لَاِزم لَه ، وِإنْ 

عقِْد ، ثُم التمِليكَات نوعاِن تمِليك عيٍن وتمِليك منفَعٍة فَتمِليك الْعيِن حالَ بينه وبين تسِليِمها حاِئلٌ ، أَو ماتت عِقيب الْ
عاِريِة ، والْوِصيِة نوعاِن ِبِعوٍض كَالْبيِع وِبغيِر ِعوٍض كَالِْهبِة وتمِليك الْمنفَعِة نوعاِن أَيضا ِبِعوٍض كَالِْإجارِة وِبغيِر ِعوٍض كَالْ

  .ِبالْمناِفِع 

  

  لُهةً : قَولُومعةُ مرالْأُجةً ، ولُومعم اِفعنكُونَ الْمى تتح ِصحلَا يو   

مِبيِع ، ثُم الْأُجرةُ إذَا كَانت دراِهم شِرطَ ِفيها ِلأَنَّ الْجهالَةَ ِفي الْمعقُوِد علَيِه وبدِلِه يفِْضي إلَى الْمنازعِة كَجهالَِة الثَّمِن ، والْ
  .بيانُ الِْمقْداِر ويقَع علَى نقِْد الْبلَِد فَِإنْ كَانت النقُود مختِلفَةَ الْماِليِة فَسدت الِْإجارةُ 

   وِفي الْيناِبيِع تقَع علَى الْغاِلِب

 اختلَفَت الْغلَبةُ فَسدت الِْإجارةُ إلَّا إنْ يبين أَحدها ، وِإنْ كَانت كَيِليا ، أَو وزِنيا ، أَو عدِديا متقَاِربا يشترطُ ِفيِه ِمنها ، وِإنْ
طُ ِفيِه برتشةٌ ينؤِلِه ممِإنْ كَانَ ِلحفَِة ، والصِر وانُ الْقَديب دِعن هلِّمسيطُ ورتشا لَا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِضِع الِْإيفَاِء ِعنوانُ مي

  .الْأَرِض الْمستأْجرِة ولَا يحتاج إلَى بياِن الْأَجِل 

رِإنْ كَانَ عِع ، ويِن ِفي الْبلًا كَالثَّمجؤم ارلَ صالْأَج نيا فَِإنْ بهِل ؛ ِلأَنالْأَجفَِة ، والصِر وانُ الْقَديا بطُ ِفيهرتشا يابِثي ا أَووض
داِن فَلَا بوياِئِر الْحساِري ووالْجِبيِد ، وِفي الْع تِإنْ كَانلَِم ، واِئطُ السرا شى ِفيهاعرا فَيلَمِة إلَّا سِفي الذِّم تثْبلَا ت ا ِمنِفيه 

 كُوِب أَوى ِبالركْنِس كَالسِخلَاِف الِْجن ِمن تِن إنْ كَانيهجلَى وةً فَعفَعنم تِإنْ كَانا ، وها إلَيارشةً منيعكُونَ مأَنْ ت
ا ِبِخدارد رأْجتاس نكَذَا مو ازج ِو ذَِلكحنِس وِة ِباللُّبعارزا الْمارد رأْجتا إذَا اسا كَمِسهِبِجن ا إذَا قُوِبلَتأَمو ، ازٍد جبِة عم
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ِبسكْنى داٍر أُخرى ، أَو ركُوب دابٍة ِبركُوِب دابٍة أُخرى ، أَو ِزراعةَ أَرٍض ِبِزراعِة أَرٍض أُخرى فَالِْإجارةُ فَاِسدةٌ ؛ ِلأَنَّ 
ساِبيِع الِْجنناَء كَذَا ِفي الْيسالن مرحاِدِه يِفرِبان .  

وقَالَ الشاِفِعي يجوز إجارةُ الْمناِفِع ِبالْمناِفِع سواٌء كَانت ِبِجنِسها ، أَو ِبِخلَاِف ِجنِسها ولَو استأْجر عبدا يخدمه شهرا 
وِتِه فَهِة أَممِبِخد ِجبي دمحقَالَ م رالْآخ مدخي لَما ومهدأَح ِدمِس فَِإنْ خِفي الِْجن وزجاَء لَا يسا أَنَّ الننيا با ِلمندِعن فَاِسد 

يب دبكَانَ ع لَوِه ولَيةَ عرلَا أُج فوسأَِبي ي نعو الظَّاِهر وهةُ الِْمثِْل ورِخيطُ أُجاِحِبِه يص ِمن هِصيبا نمهدأَح رِن فَآجياثْن ن
   معه شهرا علَى أَنْ يصوغَ نِصيبه معه ِفي الشهِر الداِخِل لَم يجز ِمن ِجهِة أَنَّ النِصيبيِن ِفي

ا يمِإنفَِة ، وِفقَاِن ِفي الصتاِحِد مِد الْوبالْع ِخيِن كَذَا ِفي الْكَريدبِفي ع ِن إذَا كَانَ ذَِلكِلفَيتخِن الْملَيمِفي الْع وزج.   

  

  لُهِة : قَوارةً ِفي الِْإجركُون أُجأَنْ ي ازِع جيا ِفي الْبنكُون ثَمأَنْ ي ازا جمو   

تعِة فَيفَعنالْم نةَ ثَمرذَا ؛ ِلأَنَّ الْأُجأَنَّ ه نيباِن فَتويةً كَالْحركُونَ أُجأَنْ ي وزجِع ييا ِفي الْبنثَم لُحصا لَا يمِبيِع وِن الْمِبثَم رب
   . ، وِإنْ لَم يِجد ذَِلك ثَمنا ِفي الْبيِع غَير منعِكٍس وكَذَا اسِتئْجار الظِّئِْر ِبطَعاِمها وِكسوِتها يجوز ِعند أَِبي حِنيفَةَ اسِتحسانا

  

  لُهٍة : قَودلَى مع قْدالْع ِصحِة فَياعرِللز ِضنيالْأَرى ، وكْنوِر ِللساِر الدِتئْجِة كَاسدةً ِبالْملُومعم ِصريةً تارت اِفعنالْمو
   معلُومٍة 

اِفعنا ؛ ِلأَنَّ ماِن ِفيهاِقدعتالْم لَفتةً اخلُومعم كُنت ةَ إذَا لَمدِة ؛ ِلأَنَّ الْمدقِْديِر الْمةً إلَّا ِبتلُومعكُونُ مِض لَا تالْأَروِر ، والد 
  .أَكْثَر فَيقَع التنازع : شهر ، والْآخر : فَيقُولُ أَحدهما 

  

  لُهأَ: قَو تٍة كَاندم ي   

يعِني طَالَت ، أَو قَصرت ِلكَوِنها معلُومةً وهذَا إذَا كَانت مملُوكَةً أَما إذَا كَانت الْأَرض موقُوفَةً استأْجرها ِمن الْمتولِّي إلَى 
ِلِه لَم يزدد ولَم ينتِقص فَِإنه يجوز ، وِإنْ غَلَى أَجره ِمثْلَها فَِإنه يفْسخ ذَِلك طَِويِل الْمدِة فَِإنه ينظَر إنْ كَانَ السعر ِبحا

ماٍل لَا يِبح ضالْأَر تِإنْ كَانى ، ومسالْم ِرِه ِمنِبقَد ِجبِة يدالْم ى ِمنضا مِفيما ، وثَاِني قْدالْع ددجيا ِبأَنْ وهخفَس ِكن
كَانت مزروعةً فَِإنها إلَى وقِْت الزيادِة يِجب ِفيها ِمن الْمسمى ِبقَدِرِه وبعد الزيادِة إلَى تماِم السنِة يِجب أَجر ِمثِْلها ، وأَما 

فَِإنَّ الِْإج تصخر ا أَيهترأُج تقَصإذَا ن ِبذَِلك ِضير قَد أِْجرتس؛ ِلأَنَّ الْم فَِسخنةَ لَا تار.  

 را فَِإنْ أَجِملْكَه أِْجرتسالْم ِعيدلَا ي كَي ارتخالْم وهو ثَلَاِث ِسِنني ِمن أَكْثَر وزجقَاِف لَا تةُ ِفي الْأَوارِة الِْإجايِفي الِْهدو
ِبأَج قْفالْو تفُِسخ رعغَلَا السو اتغَبالر تاددا إذَا ازةُ أَمارالِْإج فَِسخنت لَم رعلَا غَلَا السو اتغَبالر ددزت لَمِر الِْمثِْل و

ضذَا أَرلَى هعى ومسِر الْمى ِبقَدضا مذُ ِفيمخؤياِئِد وِبالز قْدالْع ددجيو ادا إذَا زالْكُلِّ أَم دِة ِعناديِبالز ربتعالْم ِتيِم ، ثُمالْي 
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  .واِحد ِفي أُجرِتها مضارةً فَلَا يعتبر ذَِلك وكَذَا الْحكْم ِفي الْحواِنيِت الْموقُوفَِة 

  

  لُهِة كَ: قَوِميسةً ِبالتلُومعم ِصريةً تارتونم   

استأْجر رجلًا علَى صبِغ ثَوٍب ، أَو ِخياطَِتِه ، أَو استأْجر دابةً ِليحِملَ علَيها ِمقْدارا معلُوما إلَى موِضٍع معلُوٍم أَو يركَبها 
   مسافَةً سماها 

 ، أَو الْكَتاِن ، أَو الصوِف ، أَو الْحِريِر وبين لَونَ الصبِغ وقَدره وِجنس الِْخياطَِة أَنها ؛ ِلأَنه إذَا بين الثَّوب أَنه ِمن الْقُطِْن
لَى الدولَ عمحالْم رالْقَد نيبو هوند ا أَوشالن عا مهةَ أَنارالْقَص نيبةٌ ووِمير ةٌ ، أَوفَاِرِسي تارافَةَ صسالْمو ، هسِجنِة واب

الْمنفَعةُ معلُومةً فَيِصح الْعقْد ولَو استأْجر دابةً ِليشيع علَيها رجلًا ، أَو يتلَقَّاه فَهو فَاِسد إلَّا أَنْ يسمي موِضعا معلُوما ؛ ِلأَنَّ 
ف ِبالْقُرِب ، والْبعِد ولَو استأْجر دابةً إلَى الْكُوفَِة فَلَه أَنْ يبلُغَ علَيها منِزلَه اسِتحسانا ، والِْقياس أَنْ تنقَِضي التشِييع يختِل

قْيسِة ورأْجتسِة الْمابالد لَفعى الْكُوفَِة ونلُوِغِه إلَى أَدةُ ِببارِر الِْإجيِبغ أِْجرتسا الْملَفَهفَِإنْ ع ا ِملْكُههِر ؛ ِلأَنجؤلَى الْما عه
إذِْنِه فَهو متطَوع لَا يرِجع ِبِه علَى الْمؤجِر فَِإنْ شرطَ علَفَها علَى الْمستأِْجِر لَم يجز الْعقْد ؛ ِلأَنَّ قَدر ذَِلك مجهولٌ ، 

والْبدلُ الْمجهولُ لَا يجوز الْعقْد ِبِه وكَذَا إذَا استأْجر دابته ِبعلَِفها لَم يجز ِلجهالَِة الْأُجرِة وِمن شرِطها أَنْ تكُونَ معلُومةً 
  .فَنفَقَته علَى الْماِلِك ِلما ذَكَرنا وكَذَا إذَا استأْجر عبدا ، أَو أَمةً ِللِْخدمِة ، أَو ِللطَّبِخ 

  

  لُهلُوٍم : قَوعِضٍع موإلَى م امذَا الطَّعه قُلَ لَهنلًا ِليجر رأْجتاس نِة كَمارالِْإشِيِني ، وعةً ِبالتلُومعم ِصريةً تارتو   

إذَا : عام ِمن رأِْسِه لَا تِجب لَه الْأُجرةُ ؛ ِلأَنَّ الْحطَّ ِمن تماِم الْعمِل قَالَ الْخجنِدي قَالَ ِفي الْكَرِخي وما لَم يحطَّ الطَّ
   استأْجر دارا شهرا فَِإنْ كَانَ الْعقْد حصلَ ِفي غُرِة الشهِر يقَع علَى

دالْم تقَضان لَخسالِْهلَاِل فَِإذَا ان قَعةً إنْ ونا سهرأْجتِإنْ اسا ، وموي لَى ثَلَاِثنيع قَعِر يهِض الشعلَ ِفي بصِإنْ كَانَ حةُ ، و
ِتلْك السنِة كُلِّها ِبالْأَياِم ِفي غُرِة الشهِر يقَع علَى اثْني عشر شهرا ِبالْأَِهلَِّة اتفَاقًا ، وِإنْ وقَع ِفي بعِض الشهِر وقَع علَى 

ثَلَاِثِمائٍَة وِستني يوما ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما أَحد عشر شهرا ِبالْأَِهلَِّة والشهر الْواِحد ِبالْأَياِم ِبحسِب ما بِقي ِمن أَوِل 
هلُ ِفي آِخِر الشكْمِر فَيهةً الشلُومعا مضأَر ثَ لَهرحِلي هأِْجرتسِل ِبأَنْ يما ِبالْعقِْديِرهت ِمن دِث فَلَا برا ِللْحارأَثْو رأْجتاس لَوِر و

 ، أَو شهرا وشرطَ بعضهم مع هذَا معِرفَةَ الْأَرِض ؛ يعينها ، أَو يقَدرها ِبالْمدِة ِبأَنْ استأْجره ِليحرثَ علَيِه يوما ، أَو يوميِن
  ِلأَنها تختِلف ِبالصلَابِة والرخاوِة 
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   مسأَلَةٌ  

 :ضعِمِه قَالَ بصِعي إلَى خدالْم عالْقَاِضي م ثُهعبِن الَِّذي يوِة الْعرِفي أُج اِيخشالْم لَفتقَالَ اخاِل وِت الْميِفي ب ِجبي مه
 هاِرِق ؛ ِلأَنلَى السع وقرِبِه الْع ِسمحِن الَِّذي يهالد نثَمةُ الْقَاِطِع ورفَأُج هدي تإذَا قُِطع اِرقكَذَا السِد ورمتلَى الْمع مهضعب

وها ووِبهجو ببس هِمن مقَدِرقَةُ تالس .   

  

  لُها : قَولُ ِفيهمعا يم نيبي ِإنْ لَمى ، وكْناِنيِت ِللسوالْحوِر ، والد ارِتئْجاس وزجيو   

ِه وإلَي ِرفصنى فَتكْنا السِفيه فارعتلَ الْمم؛ ِلأَنَّ الْع ذَِلكو كَاِكنيالد ِهي اِنيتوا الْحِفيِه م كُني إذَا لَم تفَاوتلَا ي وه
  .يوِهن الِْبناَء فَصارت الْمناِفع معلُومةً فَلَا يحتاج إلَى تسِميِة نوِعها 

  

  لُهانَ : قَوالطَّحو ارالْقَصو ، اددٍء إلَّا الْحيا كُلَّ شلَ ِفيهمعأَنْ ي لَهو   

 ذَِلك يوِهن الِْبناَء فَلَا يدخلُ تحت الْعقِْد إلَّا أَنْ يشتِرطَه فَِإذَا رِضي ِبِه صاِحب الداِر جاز ويعِني ِبالطَّحاِن رحى الْماِء ِلأَنَّ
كَانَ رحى الْيِد يضر ِبالِْبناِء مِنع ِمنه ، وِإلَّا فَلَا وِبهذَا كَانَ ورحى الثَّوِر لَا رحى الْيِد وقَالَ بعضهم يمنع ِمن الْكُلِّ وِقيلَ إنْ 

لدار يفِْتي الْحلْواِني ، وأَما كَسر الْحطَِب فَلَا يمنع عن كَسِر الْمعتاِد ِمنه وِقيلَ يمنع ِمنه كَذَا ِفي الْفَواِئِد ولَه أَنْ يسكُن ا
ِبنفِْسِه ويسِكن غَيره قَالَ الْخجنِدي إذَا استأْجر دارا لَيس لَه أَنْ يؤجرها حتى يقِْبضها فَِإذَا قَبضها ثُم أَجرها فَِإنه يجوز إذَا 

جرها ِبأَكْثَر ِمما استأْجرها جاز إلَّا أَنه إذَا كَانت الْأُجرةُ الثَّاِنيةُ ِمن ِجنِس أَجرها ِبِمثِْل ما استأْجرها ، أَو أَقَلَّ ، وِإنْ أَ
ادةُ فَِإنْ كَانَ زاديالز لَه تا طَابِسهِخلَاِف ِجن ِمن تِإنْ كَانا ، وِبه قدصتيةُ واديالز لَه ِطيبا الْأُولَى لَا يئًا كَمياِر شِفي الد 

 لَهةً وادكُونُ ِزيلَا ي هفَِإن سا الْكَنأَمةُ ، واديالز لَه تا طَابِحيطَاِنه ئًا ِمنيش ا أَوهابوأَب لَحأَص ا ، أَوهنطَي ا أَوا ِبئْرِفيه فَرح لَو
اَء إلَّا الْحش نا مهرجؤأَنْ ي أِْجرتسا أَنْ يلُو إمخلَا ي هأَن لَماعاِء ، وِبالِْبن رضا يِمم ذَِلك هبا أَشمانَ والطَّحو ارالْقَصو ، ادد

زجي قُولًا لَمنم رأْجتقُوٍل فَِإنْ اسنم رغَي قُولًا أَونم   

قَب هرجؤأِْجِر أَنْ يتسا ِخلَافًا ِللْممهدِعن وزجي هِض فَِإنلَ الْقَبقَب هرجؤأَنْ ي ادأَرقُوٍل ونم رِإنْ كَانَ غَيِع ، ويا ِفي الْبِضِه كَملَ قَب
 وقَد تقَدم ذَِلك ِفي باِب الْمرابحِة ، وِإذَا أَجر ِلمحمٍد كَاِلاخِتلَاِف ِفي الْبيِع وِقيلَ لَا تجوز الِْإجارةُ ِباِلاتفَاِق ِبِخلَاِف الْبيِع

 ثُم ، اِفِعيا ِخلَافًا ِللشندِض ِعنالْقَب دعكَذَا با واعمإج زجي ِض لَملَ الْقَبإنْ كَانَ قَب هرآج نِمم ضالْأَر أَو ، ارالد أِْجرتسالْم
   .ا يِصح ِعندنا هلْ يكُونُ ذَِلك نقْضا ِللْعقِْد الْأَوِل ؟ ِفيِه اخِتلَاف الْمشاِيِخ ، والْأَصح أَنَّ الْعقْد ينفَِسخ إذَا كَانَ لَ
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  لُهقَو : الطَِّريقو برأِْجِر الشتسِللْمِة واعراِضي ِللزالْأَر ارِتئْجاس وزجيو   

أَنَّ الِْإجارةَ تعقَد ِلِلانِتفَاِع ولَا انِتفَاع إلَّا ِبالشرِب والسلُوِك إلَيها فَصار ذَِلك ِمن مقْتضاها ولَا يدخلَاِن ِفي الْبيِع إلَّا ِبِذكِْر ؛ ِل
بِة لَا اِلانِتفَاع ِفي الْحاِل ولَا بأْس ِباسِتئْجاِر الْأَرِض ِللزراعِة قَبلَ ِريها إذَا الْحقُوِق ، أَو الْمراِفِق ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود ِمنه ِملْك الرقَ

عِبِه ب عرزا ياِء مالْم اَء ِمنِإنْ جا ، وهلَيةَ عارالِْإج قَدِة الَِّتي عدِذِه الْمِفي ِمثِْل ه يةً ِللرادتعم تكَان أِْجرتسا فَالْمهض
ِبالِْخياِر إنْ شاَء نقَض الِْإجارةَ كُلَّها ، وِإنْ شاَء لَم ينقُضها وكَانَ علَيِه ِمن الْأَجِر ِبِحساِب ما روى ِمنها كَذَا ِفي 

 ِدينجالْخ.  

  

  لُهقَو :ا يم نيبى يتح قْدالْع وزجلَا يقُولَ وي ا ، أَوِفيه عراُء : زا أَشا مِفيه عرلَى أَنْ أَزع   

يعِني أَنَّ ِلكُلِّ واِحٍد ِمن الْمتعاِقديِن أَنْ يفْسخ الْعقْد ما لَم يزرعها أَما لَو زرعها ومضت الِْإجارةُ صحت ولَِزمه الْمسمى 
ساِئِر الِْإجاراِت الْفَاِسدِة وكَذَا لَو استأْجر دابةً إلَى موِضٍع معلُوٍم ولَم يسم ما يحِملُ علَيها وحملَ علَيها حملًا ِبِخلَاِف 

 فَلَا ضمانَ علَيِه ، وِإنْ اختصما قَبلَ أَنْ يحِملَ علَيها متعارفًا فَبلَغَ ذَِلك الْموِضع فَِإنَّ لَه الْمسمى ، وِإنْ عِطبت ِفي الطَِّريِق
شيئًا انفَسخت الِْإجارةُ ِلفَساِد الْعقِْد ِفي اِلابِتداِء كَذَا ِفي الْيناِبيِع ولَو لَم يبين ما يزرع ِفيها ولَا قَالَ علَى أَنْ أَزرع ِفيها ما 

شاُء فَِإنَّ الِْإجارةَ فَاِسدةٌ فَِإنْ اختصما قَبلَ الزراعِة فَِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما أَنْ يفْسخ فَِإنْ زرع ِفيها الْمستأِْجر شيئًا قَبلَ الْفَسِخ أَ
ِة ورالْأُج ى ِمنمسِر الْمجؤِللْمقِْد وِبالْع ذَِلك نيعقَالَ ت ا: لَوا مِفيه عرزأَنْ ي لَهو اِئزج واُء فَها أَشا مِفيه عرلَى أَنْ أَزع   

   .يشاُء 

  

  لُهةُ لَ: قَودالْم تقَضا فَِإذَا انرجش لًا ، أَوخا نِفيه ِرسغي ا أَوِفيه ِنيبةَ ِلياحالس أِْجرتسأَنْ ي وزجيو ذَِلك قَلْع هِزم
   ويسلِّمها فَاِرغَةً 

ِلأَنه لَا ِنهايةَ ِلذَِلك ولَيس هذَا كَما إذَا استأْجرها ِللزرِع فَانقَضت الْمدةُ ، وِفيها زرع فَِإنها تبقَى ِبأُجرِة الِْمثِْل إلَى وقِْت 
راِك ؛ ِلأَنَّ ِللزرالِْإد هفَِإن را ثَمِفيهةُ ، ودالْم تقَضِر إذَا انجالشِس ورالْغ ِمن هِظرينِن وقَّيةُ الْحِفيوت ِكنمةً فَيلُومعةً مايِع ِنه

جارةُ ، وِفي الْأَرِض رطْبةٌ فَِإنها تقْلَع ؛ ِلأَنَّ يؤخر إلَى إدراِكِه ِبالْأُجرِة ِلهذَا الْمعنى كَذَا ِفي الْقَاِضي ، وِإنْ انقَضت الِْإ
  .الرطَاب لَا ِنهايةَ لَها فَأَشبهت الشجرةَ 
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  لُهقَو : كُونَ لَهيا وقْلُوعم ةَ ذَِلكِقيم لَه مرغِض أَنْ يالْأَر اِحبص ارتخإلَّا أَنْ ي   

ِخيار ِلصاِحِب الْأَرِض إذَا كَانت الْأَرض تنقُص ِبالْقَلِْع فَِحينِئٍذ يتملَّكُه ِبالِْقيمِة مقْلُوعا ، وِإنْ لَم يرض إنما يكُونُ الْ
  .الِْقيمِة إلَّا أَنْ يرضى الْمستأِْجر ِبذَِلك الْمستأِْجر ِبذَِلك ، وأَما إذَا كَانت الْأَرض لَا تنقُص ِبالْقَلِْع فَلَيس لَه تملُّكُه ِب

  

  لُهذَا : قَوِله ضالْأَرذَا ، واُء ِلهكُونَ الِْبناِلِه فَيلَى حِكِه عرى ِبتضري أَو   

 لَه وا هاِحٍد مكُونَ ِلكُلِّ ويو هِفيوتسأَنْ لَا ي فَلَه لَه ق؛ ِلأَنَّ الْح.   

  

  لُهِل : قَومالْحكُوِب ، وِللر ابوالد ارِتئْجاس وزجيو   

  .؛ ِلأَنها منفَعةٌ معلُومةٌ 

  

  لُهاَء : قَوش نا مهِكبرأَنْ ي لَه ازج كُوبالر فَِإنْ أَطْلَق   

فِْسِه ، أَوِبن ِكبإذَا ر لًا ِبالِْإطْلَاِق لَِكنمع اسالنِل والْأَص ا ِمنادرم نيعت ه؛ ِلأَن هرغَي ِكبرأَنْ ي لَه سا لَياِحدو كَبأَر 
اِكبر نيا عم دعب هرغَي أَو ، أِْجرتسا الْمهِكبكُوِبِه فَِإنْ رلَى رع صن هكَأَن اركُوِب فَصونَ ِفي الرتفَاوتي ِمنض تِطبا فَعه

  .ِقيمتها وعلَى هذَا إذَا استعار دابةً ِللركُوِب كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

  

  لُهقَو : أَطْلَقِس وا ِللُّببثَو رأْجتكَذَا إذَا اسو   

  .ِلما ذَكَرنا ِمن تفَاوِت الناِس ِفي اللُّبِس 

  

  لُها إنْ : قَالَ فَِإنْ : قَواِمنكَانَ ض هرغَي بالثَّو سأَلْب أَو ، هرا غَيهكَبفُلَانٌ فَأَر بالثَّو سلْبي ا فُلَانٌ ، أَوهكَبرلَى أَنْ يع
 بالثَّو ِلفت ةُ ، أَوابالد تِطبع   

  .ني فَلَيس لَه أَنْ يتعداه ِلأَنَّ الناس متفَاِوتونَ ِفي ذَِلك فَصح التعِي
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  لُهطَ ِفيِه : قَورِمِل فَِإذَا شعتسِتلَاِف الْمِباخ ِلفتخا لَا يمو قَارا الْعِمِل فَأَمعتسِتلَاِف الْمِباخ ِلفتخا يكُلُّ م كَذَِلكو
 هرغَي ِكنسأَنْ ي ا فَلَهاِكنس   

  .تفَاوِت ِلعدِم ال

  

  لُهِمثْلُ : قَو وا هِملَ محأَنْ ي طَةً فَلَهٍة ِحنةُ أَقِْفزسمقُولَ خِة ِمثْلُ أَنْ يابلَى الدع ِملُهحا يعون ا ، أَورى قَدمفَِإنْ س
   الِْحنطَِة ِفي الضرِر أَو أَقَلُّ كَالشِعِري والسمِسِم 

لتفَاوِت ، أَو ِلكَوِنِه خيرا ِمن الْأَوِل وذَكَر بعض الْمشاِيِخ أَنَّ لَه أَنْ يحِملَ ِمثْلَ كَيِل الِْحنطَِة شِعريا لَا وزنا وبعضهم ِلعدِم ا
ا عهلَيِملَ عحةً ِليابد رأْجتاس لَوِن وزالْوِل ، والْكَي نيى بوس تِطبطَةً فَعٍة ِحنةَ أَقِْفزرشا عهلَيلَ عما فَحِعريٍة شةَ أَقِْفزرش

   ضِمن ؛ ِلأَنَّ الِْحنطَةَ أَثْقَلُ ِمن الشِعِري قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا استأْجرها ِليحِملَ علَيها

  .يِن ِحنطَةً ، وِفي الْآخِر شِعريا فَعِطبت فَعلَيِه ِنصف الضماِن وِنصف الْأُجرِة شِعريا فَحملَ علَيها ِفي أَحِد الْجولَقَ

  

  لُهاِص : قَوصالرِديِد والْحطَِة كَالِْملِْح ، والِْحن ِمن رأَض وا هِملَ محأَنْ ي لَه سلَيو   

ِمن أَكْثَر ذَِلك ررِلأَنَّ ض ِبذَِلك ضري لَم وهطَِة وِر الِْحنرض .  

  

  لُها : قَوِديدِنِه حزِملَ ِمثْلَ وحأَنْ ي لَه سفَلَي اهما سا قُطْنهلَيِملَ عحا ِليهرأْجتِإنْ اسو   

ى موِضٍع واِحٍد ِمن ظَهِرها ، والْقُطْن ينبِسطُ علَى ظَهِرها فَكَانَ أَخف علَى ِلأَنه أَضر ِبالدابِة فَِإنَّ الْحِديد يقَع ِمن الدابِة علَ
ِضي ، وأَما الدابِة وأَيسر فَِإنْ هلَكَت ضِمن ِقيمتها ولَا أُجرةَ علَيِه ؛ ِلأَنه ِبحمِلِه صار مخاِلفًا فَصار كَالْغاِصِب كَذَا ِفي الْقَا

إذَا سِلمت فَعلَيِه الْأُجرةُ قَالَ ِفي شرِح الِْإرشاِد وكَذَا إذَا استأْجرها ِليحِملَ الْحِديد لَم يكُن لَه أَنْ يحِملَ علَيها ِمثْلَ وزِنِه 
  .قُطْنا 

  

  لُهقَو :دا فَأَرهكَبرا ِليهرأْجتِإذَا اسا وِتهِقيم فِنص ِمنض تِطبفَع رلًا آخجر هعم ف   

 دقَيفَى وصتسِة كَذَا ِفي الْمكُلَّ الِْقيم ِمنض ِطيقلَا ت تا إذَا كَانا أَمملَهمح ِطيقةُ تابالد تذَا إذَا كَانهِة ورالْأُج عِني معي
ر فدِلِه فَأَرا ِبقَومِإنِل ، وجكَالر وفَه ِسكمتسِإنْ كَانَ يالثِّقَلُ ، و ادا زم ِمنض ِسكمتسا لَا يِبيص فدإنْ أَر هلًا ؛ ِلأَنج

خِفيِف ويِخف علَيها ركُوب الثَِّقيِل ِلِعلِْمِه ضِمن ِنصف ِقيمِتها ولَم يعتبر الثِّقَلُ ؛ ِلأَنَّ الدابةَ قَد يضرها حملُ الراِكِب الْ
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  .ِبالْفُروسِة 

  

  لُهالثِّقَلُ : قَو ادا زم ِمنض تِطبفَع هِمن ا أَكْثَرهلَيلَ عمطَِة فَحالِْحن ا ِمنارا ِمقْدهلَيِملَ عحا ِليهرأْجتِإنْ اسو   

   ما هو مأْذُونٌ وغَير مأْذُوٍن والسبب الثِّقَلُ فَانقَسم علَيِهما إلَّا إذَا كَانَ ِحملًا لَا تِطيقُه ِمثْلُ ِتلْك الدابِةِلأَنها عِطبت ِب

دابِة قَالَ ِفي شرِحِه لَا أُجرةَ علَيِه ِفي قَدِر الزيادِة فَِحينِئٍذ يضمن كُلَّ ِقيمِتها ِلعدِم الِْإذِْن ِفيِه أَصلًا ِلخروِجِه عن عادِة طَاقَِة ال
  .؛ ِلأَنه استوفَى منفَعتها ِفيِه ِمن غَيِر عقٍْد 

 لُهقَوذَِل" الثِّقَِل " و زاوكَان فَجةً إلَى مابد رأْجتاس لَوِريِك الْقَاِف وحتِر الثَّاِء وِبالِْخلَاِف ِبكَساِلفًا وخم ِصريي هكَانَ فَِإنالْم ك
 ِجيِء إذَا كَانَ قَدٌء ِللْميِه شلَيع ِجبلَا ياِب وةُ ِللذَّهرالْأُج ِجبي ها فَِإناِحِبهةَ إلَى صابالد لَّمسو ادإذَا ع ا ، ثُماِمنض ارص

جا وا ذَاِهبهرأْجتا اسنداِن ِعنِمعتجانُ لَا يمالضةُ ورالْأُجانُ ، ومِه الضلَيع ِجباِلفًا فَيخم اركَانَ صالْم زاوا جلَم ها ؛ ِلأَناِئي
ِة ، ثُما إلَى الْقَاِدِسيِبه زاوِة فَجةً إلَى الِْحريابد رأْجتِة إذَا اسايةُ قَالَ ِفي الِْهداِريكَذَا الْعو اِمنض وفَه فَقَتِة فَنا إلَى الِْحريهدر 

 تأِْويلُ هِذِه الْمسأَلَِة إذَا استأْجرها ذَاِهبا لَا جاِئيا ِلينتِهي الْعقْد ِبالْوصوِل إلَى الِْحريِة فَلَا يِصري ِبالْعوِد مردودا إلَى يِد: فَِقيلَ 

الْماِلِك معنى أَما إذَا استأْجرها ذَاِهبا وجاِئيا يكُونُ ِبمنِزلَِة الْمودِع إذَا خالَف ، ثُم عاد إلَى الِْوفَاِق فَِإنه يرتِفع عنه الضمانُ 
اس لَوو حالْأَص وهلَى الِْإطْلَاِق وى عرجم ابوِقيلَ الْجى وتاِرِه حِفي د لَسجا وِبه بذْهي لُوٍم فَلَمعكَاِن مةً إلَى مابد رأْجت

ا مضت الْمدةُ فَعِطبت يِجب علَيِه الضمانُ ِبحبِسِه لَها ولَا أُجرةَ علَيِه ؛ ِلأَنه حبسها ِفي موِضٍع غَيِر مأْذُوٍن ِفيِه وكَذَا إذَ
استأْجرها إلَى موِضٍع معلُوٍم فَرِكبها إلَى موِضٍع آخر فَِإنه يضمن إذَا هلَكَت ، وِإنْ كَانَ أَقْرب ِمنه ؛ ِلأَنه صار مخاِلفًا ولَا 

 الطَِّريِق الْعام إنْ كَانَ الناس يسلُكُونه لَا يِصري مخاِلفًا ، وِإنْ أُجرةَ علَيِه ، وِإنْ استأْجرها إلَى مكَان معلُوٍم فَذَهب ِمن غَيِر
لَكس   

 لَكَتإذَا ه نمضي هفَِإن اسالن لُكُهسطَِريقًا لَا ي.  

 إلَى صاِحِبها فَِإنه يِجب علَيِه الْأُجرةُ الْمسماةُ ولَو استأْجرها وِإذَا لَم تهِلك وبلَغَ الْموِضع الْمعلُوم ، ثُم رجع وسلَّم الدابةَ
رأْجتكَذَا إذَا اسةُ ورِه الْأُجلَيع ِجبي هئًا فَِإنيا شهلَيِملْ عحي لَما وهكَبري لَما وِبه با فَذَههكَبرلُوٍم ِليعكَان ما إلَى مارد 

 ِمن اِنعم هعنإلَّا إذَا م كُنسي لَم ا ، أَوهكَناٌء سوةُ سرِه الْأُجلَيع ِجبي هةُ فَِإندالْم تضمِه وإلَي فَاِتيحالْم لَّما فَسهكُنسِلي
رأْجتسةُ الْمابالد تِطبِإذَا عِرِه ، وغَي لْطَاٍن ، أَوِه سلَيانَ عمٍة فَلَا ضايلَا ِجنلَا ِخلَاٍف وو دعِر تغَي ِمن رأْجتسالْم دبالْع ةُ ، أَو

 ، أَو الْفَاِسدِة فَِإنها ؛ ِلأَنَّ الْعين الْمستأْجرةَ أَمانةٌ ِفي يِد الْمستأِْجِر سواٌء كَانت الْعين الْمستأْجرةُ ِفي الِْإجارِة الصِحيحِة
أَمانةٌ ولَو استأْجر دابةً ِليركَبها عريا فَلَيس لَه أَنْ يركَبها إلَّا عريا ولَو استأْجرها ِليركَبها ِبسرٍج لَم يركَبها عريا ، وِإنْ 

نْ يركَبها ، وِإنْ استأْجرها ِللركُوِب لَم يجز أَنْ يحِملَ علَيها متاعا ولَا يجوز أَنْ يستلِْقي علَيها استأْجرها ِللْحمِل لَم يجز أَ
ةُ هارالِْإج تقَضِة فَِإنْ انادالْعِف ، ورلَى الْعا عاِكبكُونُ رلْ يا بِرهلَى ظَهِكئُ عتلَا يِة ، وابالد دأِْجِر رتسلَى الْمع ِجبلْ ي

 مهضعا قَالَ باِحِبهص ِر طَلٍَب ِمنغَي ِمن : ه؛ ِلأَن ذَِلك هملْزي مهضعقَالَ بِة وِديعةٌ كَالْوانا أَمهٍة ؛ ِلأَنطَالَبِر مغَي ِمن هملْزلَا ي
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 راِغ غَيالْفَر دعا بهسبإنْ كَانَ ح ِلفَتى تتا حِتهفَعنِتيفَاِء ماس دعِتِه بيا ِفي بهسبفَِإنْ ح دالر ها فَلَِزماِكهسِفي إم أْذُوٍن لَهم
 ِمنِإلَّا ضو ، نمضي ذٍْر لَمِلع.   

  

  لُهفَِإنْ : قَو   

  

   كَبح الدابةَ ِبِلجاِمها  

ٍف أَينفِْسِه ِبعا إلَى نهذَبج .  

  

  تِطبا فَعهبرض أَو   

  

   ضِمن ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

  .وعلَيِه الْفَتوى ؛ ِلأَنَّ الِْإذْنَ ِفي ذَِلك مقَيد ِبشرِط السلَامِة 

ِفع هلَ ِمنإذَا فَع نمضلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو را غَيحا كَبهحكَب اٍد ، أَوتعم را غَيبرا ضهبرا إذَا ضأَمفًا ، وارعتلًا م
تعِليِم ِبلَا معتاٍد فَعِطبت ضِمن إجماعا وهذَا ِعندهما ِبِخلَاِف الْمعلِِّم إذَا ضرب الصِبي ِبدوِن الِْإذِْن فَِإنه يضمن ِلِإمكَاِن ال

ضرٍب ؛ ِلأَنه ِمن أَهِل الْفَهِم والتمِييِز ِبِخلَاِف الدابِة قَالَ ِفي الْكَرِخي قَالَ أَصحابنا جِميعا ِفي الْمعلِِّم ، والْأُستاِذ الَِّذي 
ذِْن أَِبيِه ، أَو وِصيِه فَمات ضِمنا ، وأَما إذَا ضرباه ِبِإذِْن الْأَِب ، أَو الْوِصي لَم يسلَّم إلَيِه الصِبي ِفي ِصناعٍة إذَا ضرباه ِبغيِر إ

ا ضرب الْأَب ابنه يضمنا وهذَا إذَا ضرباه ضربا معتادا يضربه ِمثْلُه أَما إذَا لَم يكُن كَذَِلك ضِمنا علَى كُلِّ حاٍل ، وأَما إذَ
  .فَمات ضِمن وكَذَا الْوِصي إذَا ضرب الصِبي ِللتأِْديِب فَمات ضِمن ولَا يِرثَاِن وعلَيِهما الْكَفَّارةُ وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

يِهما الْكَفَّارةُ ، وأَما إذَا ضرب الزوج امرأَته ِلنشوٍز ، أَو نحِوِه فَماتت وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يضمناِن ويِرثَاِن وعلَ
كَذَا إذَا أَفْضٍد ومحمِنيفَةَ وأَِبي ح دِه ِعنلَيَء عيطِْئِه لَا شو ِمن تاتا فَمِطئَهو لَوِرثُ ولَا يا واعمإج اِمنض وفَه ها ؛ ِلأَناه

 هثُ ِمندحا يم نمضطِْء فَلَا يِفي الْو أْذُونٌ لَهم.  

 فوسو يقَالَ أَبِإنْ كَانَ : واِلِه ، وةُ ِفي ميفَالد ِسكمتسلُ لَا يوالْبا ، واهِإنْ أَفْضةُ ، وياِقلَِتِه الدلَى عطِْئِه فَعو ِمن تاتإنْ م
يرا ؛ ِلأَنَّ كَساعمإج نمضي هطِْء فَِإنالَِة الْوا ِفي حفَِخذَه را إذَا كَسأَماِلِه ، وِة ِفي ميفَثُلُثُ الد ِسكمتس   

   .الْفَِخِذ غَير مأْذُوٍن ِفيِه وهو غَير حاِدٍث ِمن الْوطِْء الْمأْذُوِن ِفيِه 
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  لُهالْأُ: قَوِن ويبرلَى ضاُء عرلَ : جمعى يتةَ حرالْأُج ِحقتسلَا ي نكُلُّ م كرتشفَالْم ، اصأَِجٍري خٍك ورتشم أَِجري
   كَالْقَصاِر والصباِغ 

صتخكُونُ مِرِه فَلَا ييِلغأِْجِر وتسلُ ِللْممعي نم كرتشاغُ ؛ ِلأَنَّ الْمبالصاطُ ويالْخ كَذَِلكِلِه وما ِبع.  

  

  لُهقَو : فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دئًا ِعنيش نمضي لَم لَكِدِه إنْ هةٌ ِفي يانأَم اعتالْمو.  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد هو مضمونٌ 

 وهو -  تِلف ِفي يِدِه إلَّا أَنْ يكُونَ تلَفُه ِمن شيٍء غَاِلٍب لَا يستطَاع اِلامِتناع ِمنه كَالْحِريِق الْغاِلِب علَيِه ِبالْقَبِض فَيضمنه إذَا
 الشاِة ، ثُم ِعندهما إنما يضمن إذَا  ، والْعدو الْمكَاِبِر وهو أَنْ يكُونَ مع الْمنعِة وموِت-أَنْ يأْخذَ ِبجِميِع حواِنيِت الْبيِت 

كَانَ الْمتاع الْمستأْجر علَيِه محدثًا ِفيِه عملٌ أَما لَو أَعطَاه مصحفًا ِليعملَ لَه ِغلَافًا ، أَو سيفًا ِليعملَ لَه ِجفْنا ، أَو ِسكِّينا 
فَضاع الْمصحف ، أَو السيف ، أَو السكِّني فَِإنه لَا يضمن إجماعا ؛ ِلأَنه لَم يستأِْجره علَى إيقَاِع الْعمِل ِليعملَ لَها نصلًا 

فَةَ ؛ ِلأَنَّ الْقَبض حصلَ ِبِإذِْن صاِحِبِه وهما ِفي ذَِلك ، وِإنما استأْجره علَى غَيِرِه ، وِإنما كَانَ الْمتاع أَمانةً ِعند أَِبي حِني
يقُولَاِن هو مضمونٌ احِتياطًا ِلأَمواِل الناِس ؛ ِلأَنَّ الْأُجراَء إذَا عِلموا أَنهم يضمنونَ اجتهدوا ِفي الِْحفِْظ واختار الْمتأَخرونَ 

أَِجِري الْمشترِك الصلْح علَى النصِف وذَكَر أَبو اللَّيِث أَنَّ الْفَتوى علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ، ثُم إذَا وجب ِعند الْفَتوى ِفي الْ
 هتِقيم هنماَء ضاِر إنْ شِبالِْخي هاِحبِل فَصمالْع دعب لَكا إذَا همهدِه ِعنلَيانُ عمالض هنماَء ضِإنْ شةَ ، ورِطيِه الْأُجعيولًا ومعم

ِكرني وهاِحِبِه ولَى صع دالر ى الْأَِجريعاد لَوةٌ ورِه أُجلَيع كُني لَموٍل ومعم رغَي هتِقيم   

ني ولَِكن لَا يصدق ِفي دعوى الْأُجرِة وِعندهما الْقَولُ قَولُ صاِحِب الثَّوِب ؛ فَالْقَولُ قَولُ الْأَِجِري ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنه أَِم
   .ِلأَنَّ الثَّوب مضمونٌ ِعند الْأَِجِري فَلَا يصدق علَى الرد إلَّا ِببينٍة 

  

  لُهِريِق الثَّ: قَوخِلِه كَتمع ِمن ِلفا تملَ وكَاِري الِْحمِبِه الْم دشِل الَِّذي يبِقطَاِع الْحاناِل وملَِق الْحزقِِّه ود ِب ِمنو
   وغَرِق السِفينِة ِمن مدها مضمونٌ 

ٍل فَمبلَى حا عبثَو ارالْقَص فَّفِإنْ جِلِه ، وِبِفع لَتصاَء حيِذِه الْأَشِه ؛ ِلأَنَّ هلَيانَ عمفَلَا ض هقَترولَةٌ ِفي الطَِّريِق فَخمِبِه ح تر
ِلأَنه لَا يمِكنه تجِفيفُه إلَّا علَى حبٍل ، أَو حاِئٍط ِبهذَا جرت الْعادةُ فَصار ذَِلك مأْذُونا ِفيِه فَلَم يضمن والضمانُ علَى ساِئِق 

  .ِة ؛ ِلأَنه أُِذنَ لَه ِفي اِلاجِتياِز ِبشرِط السلَامِة ولَم يوجد الشرطُ فَصار جاِنيا ِبسوِقِه فَِلهذَا لَِزمه الضمانُ الْحمولَ
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  لُهقَو :ِة ، أَوِفينِفي الس مهِمن غَِرق نِمم مِني آدِبِه ب نمضلَا ي هإلَّا أَن هنمضي ِة لَمابالد قَطَ ِمنس    

وِإنْ كَانَ ِبسوِقِه وقَوِدِه وهذَا إذَا لَم يتعمد ذَِلك أَما إذَا تعمده ضِمنهم ، وِإنما لَم يضمن بِني آدم ؛ ِلأَنه لَو ضِمنهم لَكَانَ 
  .ِقلَِة ، والْعاِقلَةُ لَا تضمن ِبالْأَقْواِل وعقْد الِْإجارِة قَولٌ وِلأَنَّ بِني آدم ِفي أَيِدي أَنفُِسِهم موجب ضماِنِه علَى الْعا

  

  لُهقَو :لَيانَ عماِد فَلَا ضتعالْم ِضعوم زاوجتي لَماغُ وزغَ الْبزب أَو ادالْفَص دِإذَا فَصِإنْ وو ، ذَِلك ِمن ِطبا عِه ِفيم
 ِمنض هزاوجت   

 زاوجاٌء توس اِمنض وِر إذِْنِه فَهيا إذَا كَانَ ِبغِة أَماباِحِب الدغُ ِبِإذِْن صزذَا إذَا كَانَ الْبهو ِفي ذَِلك ذَنْ لَهؤي لَم ه؛ ِلأَن
أَم ادتعالْم ِضعوِه كُلُّ الْملَيع ِجبا يهِمن ِرئِإنْ بِة ، ويالد فِه ِنصلَيع ِجبي هِمن اتفَم ِبيفَةَ الصشانُ حتالْخ قَطَع لَولَا و 

دِة والثَّاِني غَير مأْذُوٍن ِفيِه وهو قَطْع الْحشفَِة ، الديِة ؛ ِلأَنه إذَا مات حصلَ موته ِبِفعلَيِن أَحدهما مأْذُونٌ ِفيِه وهو قَطْع الِْجلْ
قَطْعو ، كُني لَم هِة كَأَنالِْجلْد ِعلَ قَطْعج ِرئا إذَا بأَمو   

   .الْحشفَِة غَير مأْذُوٍن ِفيِه فَوجب ضمانُ الْحشفَِة كَاِملًا وهو الديةُ كَذَا ِفي شاهانْ

  

  لُها : قَورهلًا شجر رأْجتاس نلْ كَممعي ِإنْ لَمِة ، ودفِْسِه ِفي الْمِليِم نسةَ ِبترالْأُج ِحقتسالَِّذي ي وه اصالْخ الْأَِجريو
   ِللِْخدمِة ، أَو ِلرعِي الْغنِم 

تخي ها ؛ ِلأَناصخ يما سمِإنِة ودِرِه ِفي الْميلَ ِلغمعأَنْ ي ِصحلَا ي هِرِه ؛ ِلأَنونَ غَيِلِه دمِبع ص.   

  

  لُهِدِه : قَوِفي ي ِلفا تِفيم اصلَى الْأَِجِري الْخانَ عملَا ضو   

 غُِصب أَو ، هِمن ِرقِبأَنْ س.  

  

  لُهِل: قَومع ِمن ِلفا تلَا مِه و   

ِبأَنْ انكَسر الِْقدر ِمن عمِلِه ، أَو تخرق الثَّوب ِمن دقِِّه وهذَا إذَا كَانَ ِمن عمٍل معتاٍد متعارٍف أَما إذَا ضرب شاةً فَفَقَأَ 
يش اتِإذَا ما ، واِمنا ضيدعتا كَانَ ملَهِرج ركَس ا ، أَوهنيِفي ع لُهلُ قَوالْقَوو ، نمضي لَم الذِّئْب أَكَلَه ِم ، أَونالْغ ٌء ِمن

 لَكِإنْ هو ، ِفي ذَِلك دعتم رغَي ه؛ ِلأَن نمضي اةٌ لَما شهِمن ِرقَتٍر فَغهن ا ِمنقَاهكَذَا إذَا سو أَِمني هِميِنِه ؛ ِلأَني عم ِفي ذَِلك
 قَدِة ودفِْسِه ِفي الْمن ِليمست وِه هلَيع قُودعئًا ؛ ِلأَنَّ الْميا شهى ِمنعري اما دةُ كَاِملَةً مرالْأُج فَلَه أَكْثَر ِم ، أَونالْغ فِة ِنصدالْم

 صاِحِبها ؛ ِلأَنَّ الِْإنزاَء حملٌ علَيها فَلَا يجوز ِبغيِر إذِْن صاِحِبها فَِإنْ فَعلَ وِجد ولَيس ِللراِعي أَنْ ينِزي علَى شيٍء ِبغيِر إذِْن
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 فَخاف إنْ تِبعها فَعِطبت ضِمن ، وِإنْ كَانَ الْفَحلُ نزا علَيها فَعِطبت فَلَا ضمانَ علَيِه ؛ ِلأَنه ِبغيِر ِفعِلِه ، وِإنْ ندت واِحدةٌ
 تدِللَِّتي ن اِمنض وا همهدِعنِلِه وِفع ِمن ِليسدِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ التأَِبي ح دا ِعنِه ِفيهلَيانَ عملَا ضا وهعبتلَا ي هاِقي فَِإنالْب اعض.   

  

  لُهقَو :وطُ كَمرا الشهفِْسدةٌ تارالِْإجو عيالْب فِْسدا ت   

يعِني الشروطَ الَِّتي لَا يقْتِضيها الْعقْد كَما إذَا شرطَ علَى الْأَِجِري الْخاص ضمانَ ما تِلف ِبِفعِلِه ، أَو ِبغيِر ِفعِلِه ، أَو علَى 
ى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ أَما إذَا شرطَ شرطًا يقْتِضيِه الْعقْد كَما إذَا شرطَ علَى الْأَِجِري الْأَِجِري الْمشترِك ضمانَ ما تِلف ِبغيِر ِفعِلِه علَ

قْدع ها ؛ ِلأَنندِة ِعنارقِْد الِْإجاِر ِفي عطُ الِْخيرش وزجيو قْدالْع دفْسِلِه لَا يِبِفع ِلفا تانَ ممِك ضرتشالْم ِصحٍة يضاوعم 
 وزجلَا ي اِفِعيالش دِعنِع ويِبالِْإقَالَِة كَالْب هخفَس.   

  

  لُهقِْد : قَوِفي الْع ِرطَ ذَِلكتشِبِه إلَّا أَنْ ي اِفرسأَنْ ي لَه سِة فَلَيما ِللِْخددبع رأْجتاس نم   

فَِر أَشةَ السمِلأَنَّ ِخد ِتلَاففَِر فَِفيِه اخئَِة السيلَى ها إذَا كَانَ عفَِر أَمئَِة السيلَى هع كُني لَمِر وِفي الِْمص هرأْجتذَا إذَا اسهو ق
هرأْجتِبِه فَِإذَا اس اِفرسأَنْ ي فَلَه هرأْجتاسا واِفرسا إذَا كَانَ مأَماِيِخ ، وشٍط الْمرِر شغَي ِبِه ِمن افَرسِة ومِر ِللِْخدِفي الِْمص 

 هملْزت ا لَممِإنقٍْد ، وِر عيِرِه ِبغِد غَيبا ِلعِدمختسم ارقِْد فَصالْع نع جرفَخ الَفخ هِه ؛ ِلأَنلَيةَ عرلَا أُجو هِمنِدِه ضِفي ي ِلففَت
 ؛ ِلأَنَّ الْأُجرةَ والضمانَ لَا يجتِمعاِن فَِإنْ استأْجره ِليخدمه يوما فَلَه أَنْ يستخِدمه ِمن طُلُوِع الْفَجِر إلَى أَنْ ينام الناس الْأُجرةُ

بيِت ِمثْلُ غَسِل ثَوِبِه وطَبِخ لَحِمِه وعجِن دِقيِقِه وعلِْف دابِتِه بعد الِْعشاِء الْآِخرِة ولَه أَنْ يكَلِّفَه كُلَّ شيٍء ِمن ِخدمِة الْ
  واسِتقَاِء الْماِء ِمن الِْبئِْر ، وِإنزاِل متاِعِه ِمن السطِْح ورفِْعِه إلَى السطِْح وِخدمِة أَضياِفِه ؛ ِلأَنَّ- إنْ كَانَ يحِسنه -وحلِْبها 

هِذِه الْأَشياَء ِمن الِْخدمِة كَذَا ِفي شرِحِه ويكْره أَنْ يستأِْجر امرأَةً أَو أَمةً ِللِْخدمِة ويخلُو ِبها ؛ ِلأَنه لَا يأْمن علَى نفِْسِه الِْفتنةَ 
هةُ أَشِست تضا مةً فَلَمنس هدبع رِإذَا أَجاَء ، وِإنْ شِة ، وارلَى الِْإجى عضاَء ماِر إنْ شِبالِْخي دبكُونُ الْعيو قُهِعت ازج قَهتٍر أَع

نُ أُجرةُ ما بِقي ِمن فَسخها ؛ ِلأَنه ملَك نفْسه ِبالْحريِة فَِإنْ مضى علَيها وأَجازها فَلَيس لَه بعد ذَِلك أَنْ ينقُضها ، وتكُو
 ِضيالْم ارتفَاخ دبالْع قتأَع لَفًا ثُما سِة كُلَّهنةَ السرأُج ضقَب لَى قَدوِإنْ كَانَ الْملَى ، ووى ِللْمضا مةُ مرأُجِد وبِة ِللْعنالس

    ؛ ِلأَنه قَد ملَكَها ِبالتعِجيِلعلَى الِْإجارِة فَالْأُجرةُ كُلُّها ِللْمولَى

 أُم رأَج لَوو ِخيكَذَا ِفي الْكَر ضالْقَب اهضِه الَِّذي اقْتجلَى الْوةُ عرالْأُج ِحقَّتتاُس خفْسي ِد فَِإذَا لَمبِخ ِللْعالْفَس قح تثْبيو
   .ت ولَها الِْخيار كَما ِفي الْعبِد إذَا أُعِتق ؛ ِلأَنها عتقَت ِبموِتِه ولَِدِه فَمات ِفي الْمدِة عتقَ
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  لُهقَو : ازكَّةَ جِن إلَى مياِكبرِملًا وحِه ملَيِملَ عحلًا ِليمج رأْجتاس نمو   

  .وهو علَى الذَّهاِب خاصةً 

  .الذَّهاِب ، والْمِجيِء وِفي الْغايِة علَى 

  

  لُهقَو : ادتعِملُ الْمحالْم لَهو   

ولَا بد ِمن تعِيِني الراِكبيِن ، أَو يقُولُ علَى أَنْ أُرِكب من أَشاُء أَما إذَا قَالَ استأْجرت علَى الركُوِب فَالِْإجارةُ فَاِسدةٌ وعلَى 
ي تسِليم الِْحزاِم ، والْقَتِب والسرِج ، والْبرِة الَِّتي ِفي أَنِف الْبِعِري واللِّجاِم ِللْفَرِس ، والْبردعِة ِللِْحماِر فَِإنْ تِلف ِمنه الْمكَاِر

ِغطَاُء فَهو علَى الْمكْتِري ، وعلَى الْمكْتِري إشالَةُ الْمحِمِل ، شيٌء ِفي يِد الْمكْتِري لَم يضمنه كَالدابِة ، وأَما الْمحِملُ ، والْ
مي هفِْل ؛ ِلأَنلَاِة النصِللْأَكِْل و ِجبلَا يِض ولَاِة الْفَرصِة وارِللطَّه اِكِبنيِزلَ الرنِه أَنْ يلَيعا وهدقَوِة وابالد قوسو طُّهحو مهِكن

  .ِفعلُهما علَى الظَّهِر وعلَيِه أَنْ يبِرك الْجملَ ِللْمرأَِة ، والْمِريِض والشيِخ الضِعيِف 

  

  لُهقَو : دوأَج وِملَ فَهحالُ الْممالْج داهِإنْ شو   

هِمِل وحِة الْمداهشِفي ِبمتنالَةَ تهكِْس ِلأَنَّ الْجقَالُ ِفيِه ِبالْعيِة وِح الثَّاِنيفَتِر الِْميِم الْأُولَى ولٌ ِبكَسمقَالُ ِفيِه ِمحي جدوالْه و
  .أَيضا 

  

  لُهقَو :أَنْ ي ازِفي الطَِّريِق ج هاِد فَأَكَلَ ِمنالز ا ِمنارِه ِمقْدلَيِملَ عحا ِليِعريب رأْجتِإنْ اسا أَكَلَ وم ضِعو در   

   .وكَذَا غَير الزاِد ِمن الْمِكيِل ، والْموزوِن : وكَذَا إذَا سِرق الزاد أَو شيٌء ِمنه جاز أَنْ يرد ِعوضه قَالَ ِفي الِْهدايِة 

 لُهقِْد  : قَوِبالْع ِجبةُ لَا ترالْأُجو   

 ِجبلَا ي ِة أَيضاوعِة الْمقَِضي ِمنةٌ ، وضاوعم قْدالْعاِفِع ، ونوِث الْمدِب حسلَى حئًا عيئًا فَشيش ِقدعني قْدا ؛ ِلأَنَّ الْعهاؤأَد
يِة وكَذَا إذَا شرطَ التعِجيلَ ، أَو عجلَ ِمن غَيِر شرٍط الْمساواةُ ، وِإذَا استوفَى الْمنفَعةَ ثَبت الِْملْك ِفي الْأُجرِة ِلتحقُِّق التسِو

عتقَه ولَو استأْجر دارا سنةً ِبعبٍد معيٍن ولَم يقِْبضه الْمؤجر فَأَعتقَه الْمستأِْجر قَبلَ مِضي الْمدِة صح ِعتقُه وعلَيِه ِقيمته ولَو أَ
 قُهفَذَ ِعتن قَهتفَأَع رجؤالْم هضقَب لَوقِْد وِد الْعرجِبم ِلكُهملَا ي ه؛ ِلأَن ِصحلَا ي رجؤالْم.  
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  لُهِجيِل ِم: قَوعِبالت ِجيلَ ، أَوعِرطَ التتشا أَنْ ياٍن ثَلَاثٍَة إمعِد مِبأَح قحتسيِه ولَيقُوِد ععِتيفَاِء الْمِباس ٍط أَورِر شغَي ن   

وقَالَ الشاِفِعي يمِلك ِبنفِْس الْعقِْد وفَاِئدةُ الِْخلَاِف ِفيما إذَا كَانت الْأُجرةُ عبدا ِبعيِنِه فَأَعتقَه الْمؤجر بعد الْعقِْد قَبلَ اسِتيفَاِء 
فَعنالْم ِفيوتسى يتاِر حالد سبح قِْد كَانَ لَهِة ِفي الْعرِجيلَ الْأُجعطَ ترإذَا ش رجؤالْم ثُم ، ِتقعي هدِعنو ِتقعا لَا يندِة فَِعن

 بجا وِن فَكَمةَ كَالثَّمرالْأُجِبيِع ، وكَالْم اِفعنةَ ؛ ِلأَنَّ الْمرالْأُج سبح ِجبفَكَذَا ي نالثَّم ِفيوتسِبيِع إلَى أَنْ يالْم سبح
 لُهقَولَةَ وجعةَ الْمرالْأُج ِفيوتسى يتاِفِع حنالْم : ِبسحأَنْ ي ةُ لَهارالِْإج تخفَسان لَ ، ثُمجٍط فَِإذَا عرِر شغَي ِجيِل ِمنعِبالت أَو

إذَا عجلَ الْمستأِْجر الْأُجرةَ ملَكَها الْمؤجر كَالديِن : عين الْمستأْجرةَ ِبالْأُجرِة إلَّا أَنه لَا يضمنها إذَا هلَكَت قَالَ ِفي شرِحِه الْ
 لَهجِل إذَا عجؤالْم.  

    ِبعيِنِه ودفَعه إلَى صاِحِب الداِر فَأَعتقَه صاِحب الداِر نفَذَ ِعتقُه ؛ ِلأَنه ملَكَه ِبالتعِجيِل فَِإنْفَعلَى هذَا إذَا استأْجر دارا ِبعبٍد

 ِلأَنه فَات تسِليم الداِر فَيلْزمه رد انهدمت الدار قَبلَ قَبِضها ، أَو اُستِحقَّت أَو مات أَحدهما فَعلَى الْمعِتِق ِقيمةُ الْعبِد ؛
 لَكَهم قَد رجؤ؛ ِلأَنَّ الْم قُهِعت ِصحي ِليِمِه لَمست دعب أِْجرتسالْم قَهتأَع لَوِتِه وإلَى ِقيم عجِق فَرِبالِْعت ذَّرعت ِض إلَّا أَنَّ ذَِلكالِْعو

الَ ِملْكزو لُهقَوو هنأِْجِر عتسالْم  : قحتةَ فَاسفَعنالْم لَكم ِه فَقَدلَيع قُودعفَى الْموتإذَا اس هِه ؛ ِلأَنلَيقُوِد ععِتيفَاِء الْمِباس أَو
ي آِخِر الْمدِة ، أَو بعد اسِتيفَاِء الْعمِل فَذَِلك جاِئز ؛ ِلأَنه شرطُ ِملْك الِْعوِض ِفي مقَابلَِتِه فَِإنْ شرطَ أَنْ لَا يسلِّم الْأُجرةَ إلَّا ِف

 مقْتضى الْعقِْد واختلَف أَصحابنا ِفي الْأُجرِة إذَا لَم يشترطْ تعِجيلُها ِفي الْعقِْد متى تِجب فَرِوي عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه كَانَ

لَا يطَاِلبه ما لَم يستوِف الْمنفَعةَ كُلَّها أَو بعد مِضي الْمدِة ِفي الِْإجارِة الَِّتي تقَع علَى الْمدِة وهو قَولُ زفَر ، ثُم : يقُولُ أَولًا 
نها تِجب حالًا فَحالًا وهو قَولُ أَِبي يوسف ومحمٍد قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا رجع وقَالَ يطَاِلبه ِعند مِضي كُلِّ يوٍم ، يعِني أَ

ر ِمن الْأُجرِة ، أَو وقَع عقْد الِْإجارِة ولَم يشترطْ تعِجيلُ الْأُجرِة ولَم يتسلَّم ما وقَع علَيِه الْعقْد حتى أَبرأَ الْمؤجر الْمستأِْج
وهبها لَه فَِإنَّ ذَِلك لَا يجوز ِعند أَِبي يوسف عينا كَانت الْأُجرةُ ، أَو دينا ولَا يكُونُ ذَِلك نقْضا ِللِْإجارِة ؛ ِلأَنَّ الْأُجرةَ لَا 

و ا ، أَوهأَ ِمنرقِْد فَِإذَا أَبِبالْع لَكمت قَد هلُ ؛ ِلأَنجؤالْم نيالد كَذَِلك سلَيو ِصحلَا ي ذَِلكو ِجبي لَم قح أَ ِمنرأَب ا فَقَدهبه
  .ملَكَه والتأِْجيلُ إنما هو ِلتأِْخِري الْمطَالَبِة 

   إذَا: ِلأَنها لَم تِصح فَوجودها وعدمها سواٌء وقَالَ محمد وِإنما لَم تبطُلْ الِْإجارةُ ِبقَبوِل الْبراَءِة ؛ 

 الِْهبةَ كَانت الْأُجرةُ دينا جاز ذَِلك ، وأَما إذَا كَانت عينا ِمن الْأَعياِن فَوهبها الْمؤجر الْمستأِْجر قَبلَ اسِتيفَاِء الْمناِفِع إنْ قَِبلَ
 كُنت ا لَمها فَكَأَنهدوِل فَِإذَا رإلَّا ِبالْقَب ِتمةَ لَا تطُلْ ؛ ِلأَنَّ الِْهببت ا لَمهدِإنْ رةُ ، وارالِْإج طَلَتب.   

  

  لُهٍم: قَووِة كُلِّ يرِبأُج هطَاِلبِر أَنْ يجؤا فَِللْمارد رأْجتاس نمقِْد وقَاِق ِفي الْعِتحاِلاس قْتو نيبإلَّا أَنْ ي    

.  

 فَرقَالَ زِة : ودالْم ِضيم دعإلَّا ب ِجبلَا ي.  
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  لُهلٍَة : قَوحرِة كُلِّ مرِبأُج هطَاِلباِل أَنْ يمكَّةَ فَِللْجا إلَى مِعريب رأْجتاس نمو   

ريِلأَنَّ س فَرلُ زقَو وهفَِر واِء السِتهانِة وداِء الْمِقضان دعةُ إلَّا برالْأُج ِجبلًا لَا تقُولُ أَوِنيفَةَ يو حكَانَ أَبو ودقْصلٍَة محركُلِّ م 
  .لُثَ الطَِّريِق ، أَو ِنصفَه وعن أَِبي يوسف لَا يِجب علَيِه أَنْ يسلِّم الْأُجرةَ حتى يبلُغَ ثُ

  

  لُهِل : قَومالْع غَا ِمنفْرى يتِة حرا ِبالْأُجطَاِلباِط أَنْ ييالْخاِر ، وِللْقَص سلَيو   

  . ِفي بيِتِه فَِإنه يستِحق ِبقَدِر ما خاطَ هذَا إذَا لَم يكُن الْخياطُ ِفي بيِت الْمستأِْجِر أَما إذَا كَانَ: قَالَ ِفي الْمستصفَى 

وِفي الِْهدايِة وكَذَا إذَا عِملَ ِفي بيِت الْمستأِْجِر لَا يستوِجب الْأُجرةَ أَيضا قَبلَ الْفَراِغ ؛ ِلأَنَّ الْعملَ ِفي الْبعِض غَير منتفٍَع ِبِه 
  .أُجرةَ فَلَا يستوِجب الْ

  

  لُهِجيلَ : قَوعِرطَ التتشإلَّا أَنْ ي   

 لَكه غَ ، ثُمغَ فَِإذَا فَرفْرى يتةٌ حرأُج لَه كُني ِب لَماِحِب الثَّوِزِل صنِفي م اطَهإذَا خ ِخيِفي الْكَرو ، طَ لَاِزمرِلأَنَّ الش
 ، وِعندهما - إذَا خاطَه ِفي منِزِل صاِحِب الثَّوِب - ند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنه صار مسلِّما ِللْعمِل يعِني الثَّوب فَلَه الْأُجرةُ ِع

ضمنه ِقيمته غَير مِخيٍط ولَا أُجرةَ الثَّوب مضمونٌ علَيِه لَا يبرأُ ِمن ضماِنِه إلَّا ِبتسِليِمِه إلَى صاِحِبِه فَِإنْ شاَء صاِحب الثَّوِب 
   .لَه ، وِإنْ شاَء مِخيطًا ولَه الْأُجرةُ 

  

  لُهِم: قَو زبالْخ ِرجخى يتةَ حرالْأُج ِحقتسي ٍم لَمهِقيٍق ِبِدرد ِتِه قَِفيزيِفي ب لَه ِبزخا ِليازبخ رأْجتِإنْ اسوِر ونالت ن   

 هتِقيم هنمفَِإنْ ض اِمنض واِجِه فَهرلَ إخقَب زبالْخ قرتاِجِه فَِإنْ احرإخ دعِبِه إلَّا ب ِفعتنلَا ي هِلأَناِجِه ورِل ِبِإخمالْع اممِلأَنَّ ت
يقًا لَم يكُن لَه أُجرةٌ ولَا يضمن الْحطَب ، والِْملْح ؛ ِلأَنَّ ذَِلك صار مستهلَكًا قَبلَ مخبوزا أَعطَاه الْأُجرةَ ، وِإنْ ضمنه دِق

أَنَّ عملَه وقَع وجوِب الضماِن ، وِإنْ سِرق الْخبز بعد ما أَخرجه فَِإنْ كَانَ يخِبز ِفي بيِت صاِحِب الطَّعاِم فَلَه الْأُجرةُ ؛ ِل
مسلَّما ، وبيته ِبيِدِه فَاستحق الْبدلَ ِبتسِليِم الْمنفَعِة ، وِإنْ كَانَ يخِبز ِفي بيِت الْخباِز فَلَا أُجرةَ لَه ؛ ِلأَنه لَم يسلِّمه إلَى 

ِعن ِرقا سِه ِفيملَيانَ عملَا ضاِحِبِه واِن الْأَِجِري صما ِفي ضِلهلَى أَصع نمضا يمهدِعنةٌ وانِدِه أَمِفي ي هِنيفَةَ ؛ ِلأَنأَِبي ح د
أُجرةُ إذَا هلَك قَبلَ التسِليِم الْمشترِك وقَولُه ِليخِبز لَه ِفي بيِتِه شرطُ كَوِنِه ِفي بيِتِه ؛ ِلأَنه إذَا كَانَ ِفي بيِت الْخباِز لَا تِجب الْ

 لُهقَوو : قحتِز اسبالْخ ضعب جرا إذَا أَخِة أَمرالْأُج ِميعج ِحقتسِني لَا يعوِر ينالت ِمن زبالْخ ِرجخى يتةَ حرالْأُج ِحقتسي لَم
   .ِمن الْأَجِر ِبِحساِبِه 
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 قَو ِه : لُهلَيع فرِة فَالْغِليما ِللْوامطَع لَه خطْبا ِلياخطَب رأْجتاس نمو   

 لَو كَانَ ِلأَهِل بيِتِه ؛ ِلأَنه ِمن تماِم الْعمِل ، وِإنْ أَفْسد الطَّعام أَو أَحرقَه ، أَو لَم ينِضجه فَهو ضاِمن وقَيد ِبقَوِلِه ِللْوِليمِة ؛ إذْ
فَلَا غَرف علَيِه فَِإذَا دخلَ الْخباز ، أَو الطَّباخ ِبناٍر ِليخِبز ، أَو ِليطْبخ ِبها فَوقَعت ِمنه شرارةٌ فَاحترق ِبها الْبيت فَلَا ضمانَ 

مِصلْ إلَى الْعي لَم هِه ؛ ِلأَنلَيٌء عيش قرتكَاِن إذَا احاِحِب الْملَى صانَ عملَا ضو ِفي ذَِلك أْذُونٌ لَهم وهاِر واِل النخِل إلَّا ِبِإد
  .ِمن السكَّاِن ِفي الداِر ؛ ِلأَنه لَم يكُن متعديا ِفي هذَا السبِب كَمن حفَر ِبئْرا ِفي ِملِْكِه 

انَ صاِحب الداِر اشترى راِويةً ودخلَ ِبها رجلٌ علَى دابِتِه فَنفَرت الدابةُ فَخرت علَى الْقُدوِر فَكَسرتها ، أَو وقَع وِإنْ كَ
ها ِبِإذِْن صاِحِب الداِر ولَا علَى الطَّباِخ ، والْخباِز ؛ الْماُء علَى الطَّعاِم فَأَفْسده فَلَا ضمانَ علَى صاِحِب الدابِة ؛ ِلأَنه أَدخلَ

   .ِلأَنه حصلَ ِبغيِر ِفعِلِهما 

  

  لُهِنيفَةَ : قَوأَِبي ح دِعن هةَ إذَا أَقَامرالْأُج قحتا اسلَِبن لَه ِربضلًا ِليجر رأْجتِإذَا اسو   

فَاِف ؛ ِلأَنَّ الْعالْج دعب بصالن ةُ ِهيالِْإقَامِتِه ، ويقِْل إلَى بكَالن اِئدلٌ زمع ِريجشالتِة وِبالِْإقَام مت لَ قَدم.  

  

  لُهقَو : دمحمو فوسو يقَالَ أَبو : هجرشى يتةَ حرالْأُج ِحقتسلَا ي   

ج ِمن تماِم الْعمِل والتشِريج هو أَنْ يركِّب بعضه علَى بعٍض بعد الْجفَاِف ؛ وفَاِئدةُ الِْخلَاِف إذَا تِلف اللَِّبن قَبلَ ِلأَنَّ التشِري
ِجِري ، وأَما إذَا تِلف قَبلَ الِْإقَامِة فَلَا أُجرةَ لَه إجماعا التشِريِج فَِعند أَِبي حِنيفَةَ تِلف ِمن ماِل الْمستأِْجِر وِعندهما ِمن ماِل الْأَ

  .؛ ِلأَنه ِطني منبِسطٌ 

 لَه ِلعدِم التسِليِم فَِإنْ أَقَامه وِفي الْمصفَّى إذَا استأْجره ِليعملَ لَه لَِبنا ِفي ِملِْكِه فَعِملَه فَأَفْسده الْمطَر قَبلَ أَنْ يرفَعه فَلَا أُجرةَ
 ِليمست وِنيفَةَ هو حقَالَ أَب هجرشي لَمو.  

هلِّمسيو هجرشي ا لَمِر ِملِْكِه فَمِفي غَي ِملَها إذَا عأَمِليِم ، وساِم التمت ِمن ِريجشالت دمحمو فوسو يقَالَ أَبأِْجِر وتسإلَى الْم 
 فَرز دإلَّا ِعن ةَ لَهرِليِمِه لَا أُجسلَ تقَب دإذَا فَس هى إنتاِنِه حمض نع جرخلَا ي.   

  

  لُهِن: قَويمها فَِبِدروِميِإنْ ِخطْته رٍم ، وها فَِبِدرفَاِرِسي بذَا الثَّوِإذَا قَالَ إنْ ِخطْت هو قحتاس ِملَهِن علَيمالْع أَيو ازج 
   الْأُجرةَ 

.  

وقَالَ زفَر الْعقْد فَاِسد ؛ ِلأَنَّ الْمعقُود علَيِه مجهولٌ ؛ ِلأَنه شرطَ عملَيِن مختِلفَيِن فَلَا يِصح ولَنا أَنه خيره بين منفَعتيِن 
لُومعم قَعو قْدفَكَأَنَّ الْع قْدِه الْعلَيع قَعا وم نيعتِل يمِذِه ِفي الْعِبأَخِل ومِبالْع ِجبا تمِإنقِْد ، وِبالْع ِجبةُ لَا ترالْأُجِن ، ويت
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 ، وِإنْ صبغته ِبزعفَراٍن فَِبِدرهميِن علَى هذَا ، ثُم إذَا خاطَه علَى منفَعٍة واِحدٍة وكَذَا إذَا قَالَ إنْ صبغته ِبعصفٍُر فَِبِدرهٍم
  .فَاِرِسيا وقَد شرطَ علَيِه روِميا لَم يستِحق شيئًا ِمن الْأُجرِة 

  

  لُها فَ: قَوِإنْ ِخطْته غَدٍم ، وهفَِبِدر موِإنْ قَالَ إنْ ِخطْته الْيا وغَد اطَهِإنْ خو ، مهِدر فَلَه موالْي اطَهٍم فَِإنْ خهِف ِدرِبِنص
   فَلَه أُجرةُ ِمثِْلِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يتجاوز ِبِه الْمسمى وهو ِنصف ِدرهٍم 

.  

  .ا يزاد علَى ِدرهٍم وِفي الْجاِمِع الصِغِري لَا ينقُص ِمن ِنصِف ِدرهٍم ولَ

  .وقَالَ أَبو يوسف ومحمد الشرطَاِن جِميعا جاِئزاِن 

 ِحيحالص وهِنيفَةَ وأَِبي ح دٍم ِعنهِدر فِبِه ِنص اِوزجِم الثَّاِلِث لَا يوِفي الْي اطَهِإنْ خاِن ، وا فَاِسدمِكلَاه فَرقَالَ زو.  

ا فَلَا وِإنْ ِخطْته غَدو ، مهِدر فَلَك موِإنْ قَالَ إنْ ِخطْته الْيا ، ومهِبِه ِدر اِوزجةُ ِمثِْلِه لَا يرأُج لَه دمحمو فوسو يقَالَ أَب
وِفي الْي اطَهِإنْ خو ، مهِدر فَلَه موالْي اطَهإنْ خ دمحَء لَك قَالَ ميٍم شهلَى ِدرع ادزةُ ِمثِْلِه لَا يرأُج ِم الثَّاِني فَلَه.   

  

  لُهِملَ : قَوِن عيرالْأَم أَيو ازِن جيمها فَِبِدراددته حكَّنِإنْ سٍم ، وها فَِبِدرطَّاركَّانَ عذَا الدت هكَّنِإنْ قَالَ إنْ سو
   استحق الْمسمى 

ةٌ وةُ فَاِسدارا الِْإجمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنه.  

  

  لُهلَةَ : قَومج يمسوِر إلَّا أَنْ يهِة الشِقيِفي ب اِحٍد فَاِسدٍر وهِفي ش ِحيحص قْدٍم فَالْعهٍر ِبِدرها كُلَّ شارد رأْجتاس نمو
   شهوٍر معلُومٍة 

 تدا فَسمِإنو ، ِلفتخلَا ي رهالشةٌ ولُومعم هترأُجقِْد والْع ِقيبع ه؛ ِلأَن لُومعم هلُ ِلأَنالْأَو وهاِحِد وِر الْوهِفي الش حا صمِإنو
لْأَصلُ أَنَّ كَِلمةَ كُلِّ إذَا دخلَت ِفيما لَا ِنهايةَ لَه ينصِرف إلَى الْواِحِد ِلتعذُِّر ِفي بِقيِة الشهوِر ؛ ِلأَنَّ الِْإجارةَ ِفيها مجهولَةٌ ، وا

  .الْعمِل ِبالْعموِم ، وأَما إذَا سمى جملَةَ شهوٍر معلُومٍة جاز ؛ ِلأَنَّ الْمدةَ صارت معلُومةً 

  

  لُهكَ: قَوفَِإنْ س كَذَِلكو رهالش ِضيمإلَى أَنْ ي هِرجخِر أَنْ يجؤِللْم كُني لَمِفيِه و قْدالْع حِر الثَّاِني صهالش ةً ِمناعس ن
   كُلُّ شهٍر سكَن ِفي أَوِلِه 

   .ي ِلأَنه تم الْعقْد ِبتراِضيِهما ِبالسكْنى ِفي الشهِر الثَّاِن
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  لُهِة : قَورالْأُج ٍر ِمنهطَ كُلِّ شِقس مسي ِإنْ لَمو ، ازج اِهمرِة درشةً ِبعنا سارد رأْجتِإنْ اسو ،   

 ورهِهلُّ الِْهلَالُ فَشي ِحني قْدإنْ كَانَ الْع قِْسيِم ، ثُموِن التةٌ ِبدلُومعةَ ملُ ، ِلأَنَّ الِْحصالْأَص ا ِهيها ِبالْأَِهلَِّة ؛ ِلأَنِة كُلُّهنالس
 فوسأَِبي ي نعاِقي ِبالْأَِهلَِّة والْباِم ، ولُ ِبالْأَيالْأَو رهالش دمحقَالَ مِنيفَةَ وأَِبي ح داِم ِعنِر فَالْكُلُّ ِبالْأَيهاِء الشِإنْ كَانَ ِفي أَثْنو

ِنيفَةَ ِروِل أَِبي حةُ ِمثْلُ قَوالثَّاِنيٍد ومحِل ما ِمثْلُ قَوماهداِن إحتاي.   

  

  لُهاِم : قَوجالْحاِم ، ومِة الْحرذُ أُجأَخ وزجيو   

ترأُج امجطَى الْحأَعو مجتاح لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبي؛ ِلأَنَّ ؛ ِلأَنَّ الن هكْري هِة فَِإناملَى الِْحجئًا عيش امجطَ الْحرفَِإنْ ش ، ه
  .قَدر الِْحجامِة مجهولٌ 

  

  لُهِس : قَويِب التسِة عرذُ أُجأَخ وزجلَا يو   

وه بسالْعاِث ، ولَى الِْإنع وزنلًا ِليفَح رجؤأَنْ ي وهِل وِب الْفَحرلَى ضذُ عخؤةُ الَِّتي ترالْأُج .   

  

  لُهقَو : وزجلَا يو   

  

  جالْحِة ، والِْإقَاملَى الْأَذَاِن ، وع ارِتئْجاِلاس   

ِلها فَلَا يجوز أَخذُ الْأُجرِة علَيها كَالصلَاِة والصوِم فَِإذَا وكَذَا الِْإمامةُ وتعِليم الْقُرآِن ، والِْفقْه ؛ ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء قُربةٌ ِلفَاِع
اُستؤِجر علَى الْحج عن الْميِت جاز عن الْميِت ولَه ِمن الْأُجرِة ِمقْدار نفَقَِتِه ِفي الطَِّريِق ذَاِهبا وجاِئيا ويرد الْفَضلَ علَى 

لْورثَِة ؛ ِلأَنه لَا يجوز اِلاسِتئْجار علَيِه قَالَ ِفي الِْهدايِة وبعض مشاِيِخنا استحسنوا اِلاسِتئْجار علَى تعِليِم الْقُرآِن الْيوم ؛ ِلأَنه ا
ضاِع تِتنِة فَِفي اِلاميِنيوِر الداِني ِفي الْأُموالت رظَه ارِتئْجاِلاس وزجالِْفقِْه فَلَا ي ِليمعا تأَمى ، ووِه الْفَتلَيعآِن قَالَ وِحفِْظ الْقُر ِييع

لَا ياِع ومِب ِبالِْإجالْأَدِة ، وِليِم اللُّغعلَى تع وزجيفَاِء ِبِه ولَى الْوع رقْدلَا ي هاِع ؛ ِلأَنمِه ِبالِْإجلَيلَى عِة عرذُ الْأُجأَخ وزج
الِْجهاِد ؛ ِلأَنَّ الْأَِجري إذَا حضر الْوقْعةَ تعين علَيِه الِْفعلُ فَلَِزمه ذَِلك ولَا يجوز اِلاسِتئْجار علَى غُسِل الْميِت ويجوز علَى 

  .يجوز اِلاسِتئْجار علَيِه ، :  ِفي الْعيوِن حفِْر الْقَبِر ، وأَما حملُ الْميِت قَالَ

وِفي الْفَتاوى إنْ لَم يوجد غَيرهم لَا يجوز ؛ ِلأَنَّ ذَِلك واِجب علَيِهم ، وِإنْ وِجد غَيرهم جاز واختلَفُوا ِفي اِلاسِتئْجاِر علَى 
لَى الْقَبآِن عاَءِة الْقُرِقر مهضعةً قَالَ بلُومعةً مدِر م : مهضعقَالَ بو وزجلَا ي : ارتخالْم وهو وزجي.   
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  لُهِح : قَووالناِء ولَى الِْغنع ارِتئْجاِلاس وزجلَا يو   

  .صاِص ِفي النفِْس ِعندهما وكَذَا ساِئر الْملَاِهي ؛ ِلأَنها معِصيةٌ ولَا يجوز علَى الِْق

 ذَِلكِو وضةُ الْعانإب هِمن ودقْصا ؛ ِلأَنَّ الْماعمإج وزجفِْس فَيونَ النا داِص ِفيملَى الِْقصع ارِتئْجا اِلاسأَمو وزجي دمحقَالَ مو
 ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود ِمنه إفَاتةُ الروِح وهو لَا يقِْدر علَيِه ؛ ِلأَنه لَيس ِمن ِفعِلِه ويجوز يقِْدر علَيِه ِبِخلَاِف الِْقصاِص ِفي النفِْس

فَأَشبه الِْقصاص ِفيما دونَ اِلاسِتئْجار علَى الذَّكَاِة ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود ِمنها قَطْع الْأَوداِج دونَ إفَاتِة الروِح وذَِلك يقِْدر علَيِه 
 فوسو يفِْس قَالَ أَبالن : رِه فَِإنْ كَانَ غَييدي نيب وددالْح ِربضلَى أَنْ يةً عراهشلًا مجالْقَاِضي ر أِْجرتسأَنْ ي أْسلَا ب

أْجتإذَا اس هةٌ ؛ ِلأَنةُ فَاِسدارٍة فَالِْإجراهشِإنْ مةٌ ، ولُومعةُ مدالْملْ ، ومعي لَم ِملَ ، أَوِة عدلَى الْمع قَعي قْدةً فَالْعراهشم هر
 وزجولٌ فَلَا يهجم ِب فَذَِلكرلَى الضع هرأْجتاس.   

  

  لُهِنيفَةَ إلَّ: قَوأَِبي ح داِع ِعنشةُ الْمارإج وزجلَا يِريِك والش ا ِمن   

 روصتلَا ي هدحاِع وشالْم ِليمسِليِمِه ؛ ِلأَنَّ تسلَى تع قِْدرا لَا يم رأَج ه؛ ِلأَن مقْسا لَا يِمم أَو ، مقْسا ياٌء كَانَ ِمموس.  

  

  لُهاِع: قَوشةُ الْمارإج دمحمو فوسو يقَالَ أَبةٌ واِئزج    

 ِمن وزجاِع فَلَا يشالْم نها رأَمِع ، ويكَالْب ارصِريِكِه وش ِمن هرا إذَا آجكَم ارِؤ فَصايهِبالت ِة ، أَوِليخِبالت ِكنمم ِليمسِلأَنَّ الت
  .ا يحتِملُها ِعندنا الشِريِك وغَيِرِه ِفيما يحتِملُ الِْقسمةَ ، وِفيما لَ

وقَالَ الشاِفِعي رِحمه اللَّه يجوز وِهبةُ الْمشاِع ِفيما لَا يحتِملُ الِْقسمةَ جاِئزةٌ ، وِفيما يحتِملُها لَا تجوز ِعندنا وقَالَ 
ي يوسف ولَا يجوز ِعند محمٍد ثُم الِْإجارةُ متى حصلَت ِفي غَيِر الْمشاِع الشاِفِعي تجوز ووقْف الْمشاِع جاِئز ِعند أَِب

الِْإج ِقضتنِن لَا تياِجرؤالْم دأَح اتمِن ولَيجر ا ِمنارد رأْجتا إذَا اسا كَمِطلُهبلَا ي هفَِإن ذَِلك دعب وعيأَ الشطَرِة وةُ ِفي ِحصار
 تقَضتان ِرينأْجتسالْم دأَح اتإذَا م ثُم ، ازةً جاِحدفْقَةً وِن صلَيجر اِرِه ِمند ركَذَا إذَا آجا واعشِإنْ كَانَ مو ، يالْح

   .الِْإجارةُ ِفي حقِِّه وبِقي ِفي حق الْحي جاِئزا 

  

  لُهقَو :ٍة ولُومعٍة مرالظِّئِْر ِبأُج ارِتئْجاس وزجي   

إنَّ الْعقْد : واختلَف الْمتأَخرونَ ِفي حكِْم هذَا الْعقِْد فَِمنهم من قَالَ } فَِإنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن { ِلقَوِلِه تعالَى 
 ، واللَّبن علَى طَِريِق التبِع ؛ ِلأَنَّ اللَّبن عين ِمن الْأَعياِن لَا يستحق - ِهي ِخدمةُ الصِبي ، والِْقيام ِبِه  و- يقَع علَى الْمناِفِع 
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ي قْدقَالَ إنَّ الْع نم مهِمنِب وِغ ِفي الثَّوبِع كَالصبلَى طَِريِق التِة إلَّا عارِبالِْإج ا لَوهِليِل أَنِبد عبةُ تمالِْخدِن ، ولَى اللَّبع قَع
أَرضعته ِفي الْمدِة ِبلَبِن شاٍة لَم تستِحق الْأُجرةَ ، والْأَولُ أَصح ولَا يجوز اسِتئْجار الزوجِة علَى إرضاِع ولَِدها ، وكَذَا 

طَلَّقَةُ الرا الْمهرأْجتِإنْ اسا ، وِرهغَي ِمن هلَدو ِضعرِة ِلتجوالز ارِتئْجاس وزجيو حلَى الْأَصع وزجةُ فَيوتتبا الْمأَمةُ ، وِعيج
ئْجاِرها أَنها مستحقَّةٌ ِللنفَقَِة علَى الزوِج وأُجرةُ الرضاِع ِلترِضع ابنها ِمن ماِل الْولَِد وِللْولَِد مالٌ جاز ؛ ِلأَنَّ الْماِنع ِمن اسِت

جنِبيِة تجِري مجرى النفَقَِة فَلَا تستِحقُّها ِمن وجهيِن ، وِإذَا كَانَ الْعقْد يقَع ِللصِغِري فَلَا نفَقَةَ لَها علَيِه فَجاز اسِتئْجارها كَالْأَ
.  

  

  لُهِنيفَةَ : قَوأَِبي ح دا ِعنِتهوِكسا واِمهِبطَع وزجيو   

وِإنْ لَم يوصف ِمن ذَِلك شيٌء ويكُونُ لَها الْوسطُ وِهي تجِري مجرى النفَقَِة ِمن وجٍه وهذَا اسِتحسانٌ ، والِْقياس أَنْ لَا 
و وزجي ا لَوةُ كَمارالِْإج ِصحت ولَةً لَمهجم تةُ إذَا كَانرالْأُجولٌ ، وهجم ٍد ؛ ِلأَنَّ ذَِلكمحمو فوسلُ أَِبي يقَو وه

وهذَا مذْكُور } هن وِكسوتهن ِبالْمعروِف وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُ{ استأْجرها ِللطَّبِخ ، أَو الْخبِز وِلأَِبي حِنيفَةَ قَوله تعالَى 
   ِفي الْمطَلَّقَاِت وذَِلك لَا يكُونُ إلَّا علَى وجِه الْأُجرِة وِلأَنَّ الْجهالَةَ ِفي هذَا لَا تفِْضي إلَى الْمنازعِة

ةٌ علَى الْأَولَاِد ِبِخلَاِف الْخبِز والطَّبِخ فَِإنَّ الْجهالَةَ ِفيها تفِْضي إلَى الْمنازعِة فَِإنْ ؛ ِلأَنَّ ِفي الْعادِة التوِسعةَ علَى الْأَظْآِر شفَقَ
ِللظِّئِْر أَنْ ت سلَياِع ومِبالِْإج اِئزج وا فَههعذَرا ولَهأَجِة ووالِْكس سِجن فصوو اِهمرةَ درى الْأُجمس ِرِهمغَي ا ِمنهفْسن رجؤ

 اصكِْم الْأَِجِري الْخا ِفي حه؛ ِلأَن.  

  

  لُها : قَوطِْئهو ا ِمنهجوز عنمأِْجِر أَنْ يتسِللْم سلَيو   

الِْإج خفْسأَنْ ي ى أَنَّ لَهرأَلَا ت لَه قطَْء حِل ؛ ِلأَنَّ الْوبافَةَ الْحخم هعنمأِْجِر أَنْ يتسقِِّه إلَّا أَنَّ ِللْمةً ِلحانِبِه ِصي لَمعي ةَ إذَا لَمار
ا وهلَيع ِرطُوا ذَِلكشي إذَا لَم ِزِلِهمنِفي م وا الظِّئْرِبسحأَنْ ي ملَه سلَيو قُّهِزلَ حنِزِلِه ؛ ِلأَنَّ الْمنا ِفي ماِنهيِغش ذَ ِمنأْخا أَنْ تلَه

الصِبي إلَى منِزِلها ؛ ِلأَنهم استحقُّوا علَيها الْعملَ ولَم يستِحقُّوه ِفي مكَان مخصوٍص وِهي مؤتمنةٌ علَيِه وعلَى ِكسوِتِه 
انما ضهملْزي ٌء لَميش ذَِلك ِمن ِرقِه فَِإنْ سِليحو اصخ ا أَِجريه؛ ِلأَن ه.  

  

  لُهةَ : قَواروا الِْإجخفْسأَنْ ي مكَانَ لَه ِبلَتفَِإنْ ح   

ِرضكَذَا إذَا مِخ وا ِفي الْفَسذْرع فَكَانَ ذَِلك ِبيِبالص رضاِمِل يالْح نا ؛ ِلأَنَّ لَبِنهلَب ِمن ِبيلَى الصافُوا عأَنْ إذَا خ ملَه ت
 ا ِمنهِرجخِج أَنْ يوِللزو ذْرع ضر؛ ِلأَنَّ الْم خفْسا أَنْ تضا أَيلَهو ِبيِبالص رضِة يِريضالْم نةَ ؛ ِلأَنَّ لَباروا الِْإجخفْسي

إذَا كَانت ِممن يِشينها الِْإرضاع فَِلأَهِلها أَنْ يفْسخوا ذَِلك ؛ ِلأَنهم : ِر الرضاِع إنْ لَم يكُن تسلَّم الْأُجرةَ وقَد قَالُوا ِفي الظِّئْ
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فَلَها ذَِلك إذَا تموت الْحرةُ ولَا تأْكُلُ ِبثَدِيها وكَذَِلك إذَا امتنعت ِمن الِْإرضاِع : يعيرونَ ِبِه أَلَا ترى أَنه يقَالُ ِفي الْمثَِل 
   كَانَ يِشينها الرضاع فَِإنْ كَانت الظِّئْر ساِرقَةً وخافُوا علَى متاِع الصِبي ِمنها فَلَهم أَنْ

  .انَ لَها الْفَسخ يفْسخوا ، وِإنْ كَانوا يؤذُونها ِبأَلِْسنِتِهم أُِمروا ِبالْكَف عنها فَِإنْ فَعلُوا ، وِإلَّا كَ

  

  لُهقَو : ِبيالص امطَع ِلحصا أَنْ تهلَيعو   

الُ ِمن ِبأَنْ تمضغَ لَه الطَّعام ولَا تأْكُلَ شيئًا يفِْسد لَبنها ويضر ِبالصِبي وعلَيها طَبخ طَعاِمِه وغَسلُ ِثياِبِه وما يعالَج ِبِه الْأَطْفَ
الدهِن والريحاِن وغَيِر ذَِلك ، وأَما طَعامه فَعلَى أَهِلِه قَالَ ِفي الِْهدايِة ما ذَكَره محمد ِمن الدهِن والريحاِن أَنه علَى الظِّئِْر 

ترِحِه إنْ جرِفي شِل الْكُوفَِة ، وِة أَهادع ِمن ِلِه فَذَِلكلَى أَهع وفَه ِر ِبذَِلكجت ِإنْ لَما ، وهلَيع وا فَههلَيع هةُ ِبأَنادالْع .  

  

  لُها : قَولَه راٍة فَلَا أَجِن شِة ِبلَبدِفي الْم هتعضفَِإنْ أَر   

جرةُ ِبالِْإرضاِع فَِإنْ استأْجرت الظِّئْر لَه ِظئْرا أُخرى فَأَرضعته فَلَها الْأُجرةُ ؛ ِلأَنَّ هذَا إجيار ولَيس ِبِإرضاٍع ، وِإنما تِجب الْأُ
 الْعقْد وقَع علَى عمِلها اسِتحسانا ؛ ِلأَنَّ إرضاع الثَّاِنيِة يقَع ِللْأُولَى فَكَأَنها أَرضعته ِبنفِْسها ، وِفي الِْقياِس لَا أَجر لَها ؛ ِلأَنَّ

 ِبيِحفِْظ الص نا عناغَلُ ِبالزشتةً تاِنيز اِرقَةً ، أَوكُونُ ست أَو ، هأُ ِمنقَيتي ا ، أَوهنلَب عضرلَا ي ِبيإذَا كَانَ الص ِخيقَالَ ِفي الْكَر
اروا الِْإجخفْسِلِه أَنْ يا ؛ فَِلأَههلَيانَ عماِبِه لَا ضِثي ٌء ِمنيش ِرقس أَو ، اتقَطَ فَمس ا ، أَوِتهيب ِمن ِبيالص اعِإنْ ضةَ ، و

   .ِلأَنها مؤتمنةٌ علَيِه وقَد أَخذَته ِبِإذِْن أَهِلِه 

  

  لُهقَو :يِفي الْع ِلِه أَثَرماِنٍع ِلعكُلُّ صاِغ ، وبةَ كَالصرالْأُج ِفيوتسى يتِلِه حمع اِغ ِمنالْفَر دعب نيالْع ِبسحأَنْ ي ِن فَلَه
   والْقَصاِر 

ِفي الْح دعتم رغَي هِنيفَةَ ؛ ِلأَنأَِبي ح دِه ِعنلَيانَ عمفَلَا ض اعفَض سبح اطُ فَلَويكَذَا الْخقُوِد وعلَاِك الْمِله ةَ لَهرلَا أُجِس وب
علَيِه قَبلَ التسِليِم وِعندهما يضمن ؛ ِلأَنَّ الشيَء ِفي يِدِه مضمونٌ قَبلَ الْحبِس فَِإذَا حبسه أَولَى أَنْ يضمن لَِكنه ِعندهما 

ِقيم هنماَء ضاِر إنْ شةُ ِبالِْخيرالْأُج لَهولًا ومعاَء مِإنْ شو ، ةَ لَهرلَا أُجوٍل ومعم رغَي هت.  

 قح لَه سفَلَي رلَا غَي بالثَّو ضيبِإنْ كَانَ يِس ، وبالْح قح ِض فَلَهيالْبا ، وشِبالن رقْصي ارِة إنْ كَانَ الْقَصِفي الذَِّخريو
  .حبِس الْ
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  لُهلَّاِح : قَوالْماِل ، ومكَالْح نيالْع ِبسحأَنْ ي لَه سِن فَلَييِفي الْع ِلِه أَثَرمِلع سلَي نمو   

 الثَّوِب نِظري الْحمِل وهذَا ِبِخلَاِف الْآِبِق ِلأَنَّ الْمعقُود علَيِه نفْس الْعمِل وهو غَير قَاِئٍم ِفي الْعيِن فَلَا يتصور حبسه وغَسلُ
 قح فَلَه هِمن هاعب هفَكَأَن اهيأَح قَدلَاِك وِف الْهرلَى شكَانَ ع هِلِه ؛ ِلأَنمِلع لَا أَثَرِل وعِتيفَاِء الْجِلاس هسبح ادكُونُ ِللرثُ ييح

حبس الْحمالُ الْمتاع فَهو غَاِصب ؛ ِلأَنه لَا أَثَر ِلعمِلِه ، والْعين أَمانةٌ ِفي يِدِه فَِإذَا حبسها ِبديِنِه صار غَاِصبا الْحبِس فَِإنْ 
ضمانَ الْغصِب وصاِحبها ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمنه ِقيمتها كَالْوِديعِة فَِإنها لَا تحبس ِلأَجِل الديِن ، ثُم إذَا حبس الْعين ضِمنها 

 فوسو يٍر قَالَ أَبولٍَة ِبلَا أَجمحم راَء غَيِإنْ شو ، رالْأَج لَهولَةً ومحلَ أَنْ : مةَ قَبرالْأُج ِزلَ فَطَلَبنلَغَ الْماِل إذَا بمِفي الْح
الش عضِل يماِم الْعمت الَ ِمنز؛ ِلأَنَّ الِْإن هعضى يتح ذَِلك لَه كُني ِتِه لَمقَبر َء ِمني.   

  

  لُهقَو : هرِملَ غَيعتسأَنْ ي لَه سفِْسِه فَلَيلَ ِبنمعاِنِع أَنْ يلَى الصطَ عرِإذَا شو   

  .لَ ِبنفِْسك ، أَو ِبيِدك أَما إذَا قَالَ علَى أَنْ تِخيطَه فَهو مطْلَق كَذَا ِفي الْمستصفَى علَى أَنْ تعم: ِبأَنْ قَالَ 

  

  لُهقَو : لُهمعي نم أِْجرتسأَنْ ي لَ فَلَهمالْع لَه فَِإنْ أَطْلَق   

يِتِه ولٌ ِفي ِذممِه علَيع قحتسِن ؛ ِلأَنَّ الْميِزلَِة إيفَاِء الدنِرِه ِبميِة ِبغانِتعِباِلاسفِْسِه وِبن هإيفَاؤ هِكنم.   

  

  لُهِب : قَوالثَّو اِحبِب فَقَالَ صالثَّو اِحبصاطُ ويالْخ لَفتِإذَا اخو :ا ، أَواطُ قَِميصيقَالَ الْخاًء وقَب لَهمعك أَنْ تترأَم 

   قَالَ صاِحب الثَّوِب ِللصباِغ أَمرتك أَنْ تصبغه أَحمر فَصبغته أَصفَر فَالْقَولُ قَولُ صاِحِب الثَّوِب مع يِميِنِه 

 لَم آذَنْ لَك ِفي الْعمِل كَانَ الْقَولُ قَولَه فَكَذَا ِلأَنَّ الِْإذْنَ مستفَاد ِمن ِجهِة صاِحِب الثَّوِب فَكَانَ الْقَولُ قَولَه وِلأَنه لَو قَالَ
 هِبِه لَِزم أَقَر ئًا لَويش كَرأَن ه؛ ِلأَن لَّفحي هذَا ؛ لَِكنه.  

  

  لُهقَو : اِمناطُ ضيفَالْخ لَففَِإنْ ح   

وِبِه ، وِإنْ شاَء أَخذَه وأَعطَاه أَجر ِمثِْلِه وكَذَا ِفي مسأَلَِة الصبِغ إنْ شاَء ضمنه يعِني إنْ شاَء صاِحب الثَّوِب ضمنه ِقيمةَ ثَ
فَى وصتسى كَذَا ِفي الْممسِبِه الْم اِوزجِمثِْلِه لَا ي رأَج طَاهأَعو بذَ الثَّواَء أَخِإنْ شو ، ضيِبِه أَبةَ ثَواٍط ِقيمياَء إلَى خج لَو

 ٍب فَقَالَ لَهٍم فَقَالَ : ِبثَوهِبِدر ِخطْهو ها فَاقْطَعِب إنْ كَفَاِني قَِميصذَا الثَّوإلَى ه ظُراُن : هأَنْ قَطَع دعقَالَ ب كِْفيك ، ثُمي معن :

ا أَدلَم هِب ؛ ِلأَنةَ الثَّوِقيم ِمنكِْفيك ضلَا ي ِهيٍط ورش فرِه حلَيلَ عِة فَِإذَا " إنْ " خِط الِْكفَايروٍف ِبشصوِبقَطٍْع م هرأَم فَقَد
ا هو لَا يكِْفيِه اقْطَعه فَِإذَ: نعم قَالَ : اُنظُر أَيكِْفيِني قَِميصا ؟ قَالَ : لَم يكِْف لَم توجد الصفَةُ الْمشروطَةُ فَضِمن ، وِإنْ قَالَ 
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 نمضي ذَا لَمفَِله هرا أَملَ مفَع قَدا وِميعِط جرالشِف وصالْو ناٍر عطْلٍَق عِبقَطٍْع م هرأَم ه؛ ِلأَن نمضلَا ي.  

ِفي الْيوِم الثَّاِني جاَءه صاِحب الثَّوِب يطْلُبه ِمنه فَجحده إياه ، ثُم ولَو دفَع إلَى قَصاٍر ثَوبا ِليقْصره ِبأُجرٍة معلُومٍة فَلَما كَانَ 
قَص هةُ ؛ ِلأَنرالْأُج فَلَه هدحجلَ أَنْ يقَب هرةَ إنْ كَانَ قَصرالْأُج طَلَبا وورقْصِه مإلَي هلَّمِم الثَّاِلِث فَسوِفي الْي اَءهلَى جع لَه هر

هدحجقِْد وِب الْعوجم   

  .مقْصورا فَلَه الْأُجرةُ ، وِإنْ قَصره بعدما جحده فَلَا أُجرةَ لَه ؛ ِلأَنه قَصره ِلنفِْسِه 

  

  لُهقَو :قَالَ الصٍة ورِر أُجيِلي ِبغ هِملْتِب عالثَّو اِحبِإنْ قَالَ صو دِميِنِه ِعني عِب ماِحِب الثَّولُ صلُ قَوٍة فَالْقَورِبأُج اِنع
   أَِبي حِنيفَةَ 

 ِلأَنه ينِكر ؛ ِلأَنَّ الْمناِفع لَا ِقيمةَ لَها إلَّا ِمن ِجهِة الْعقِْد ، والْأَصلُ أَنه لَم يجِر بينهما عقْد فَالْقَولُ قَولُ صاِحِب الثَّوِب ؛
  .تقَوم عمِلِه والصاِنع يدِعيِه فَكَانَ الْقَولُ ِللْمنِكِر مع يِميِنِه 

  

  لُهقَو : ِريفًا لَهإنْ كَانَ ح فوسو يقَالَ أَبو   

 اِملًا لَهعم أَي  

 رِريفًا فَلَا أُجح كُني ِإنْ لَمةُ ، ورالْأُج فَلَه ةَ لَه   

ِلأَنه إذَا كَانَ حِريفًا فَقَد جرت عادته أَنه يِخيطُ لَه ِبأُجرٍة فَصار الْمعتاد كَالْمنطُوِق ِبِه ، وِإنْ لَم يكُن حِريفًا فَلَا عادةَ 
 هعم ِب ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهراِحِب الثَّولُ صلُ قَوفَالْقَو.  

  

   وقَالَ محمد إنْ كَانَ الصاِنع مبتِذلًا ِلهِذِه الصنعِة ِبالْأُجرِة فَالْقَولُ قَولُه إنه عِملَه ِبأُجرٍة : ه قَولُ 

ِص علَى الْأَجِر اعِتبارا ِللظَّاِهِر ، ِلأَنه لَما فَتح الْحانوت ِلأَجِل ذَِلك ونصب نفْسه ِللِْخياطَِة جرى ذَِلك مجرى التنِصي
   .والِْقياس ما قَالَه أَبو حِنيفَةَ وقَولُهما اسِتحسانٌ ، والْفَتوى علَى قَوِل محمٍد 

  

  لُهقَو :ا الْمِبه زاوجتةُ الِْمثِْل لَا يرِة أُجِة الْفَاِسدارِفي الِْإج اِجبالْوى ومس   

.  

 ٍة ، أَوابلَى دع رأْجتا إذَا اسولًا كَمهجا إذَا كَانَ ما أَملُومعى ممسذَا إذَا كَانَ الْمهو تلَغا بةً ماِلغةُ الِْمثِْل برأُج لَه فَرقَالَ زو
ي ها فَِإنهرمعلَى أَنْ يا عارد رأْجتاس ٍب ، أَوثَو لَه مسي لَما وأَِجري رأْجتكَذَا إذَا اسا واعملَغَ إجا با ماِلغالِْمثِْل ب رأَج ِجب
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ا تملْ إنِة بِليخِة ِبالتِة الْفَاِسدارِفي الِْإج ِجبةُ لَا ترالْأُج لَغَ ، ثُما با ماِلغالِْمثِْل ب رأَج لَه ِجبا يرِتفَاِع أَجِقيقَِة اِلانِبح ِجب
   .ِبِخلَاِف الِْإجارِة الصِحيحِة حيثُ تِجب الْأُجرةُ ِبالتخِليِة انتفَع ِبها أَو لَم ينتِفع إذَا خلِّي بينه وبينها 

  

  لُهقَو :رِه الْأُجلَيفَع ارالد أِْجرتسالْم ضِإذَا قَبا وهكُنسي ِإنْ لَمةُ ، و   

  .ِلأَنه تمكَّن ِمن اِلاسِتيفَاِء فَأَوجب ذَِلك اسِتقْرار الْبدِل 

  

  لُهةُ : قَورالْأُج قَطَتِدِه سي ِمن ا غَاِصبهبفَِإنْ غَص   

ا بهبا إذَا غَصا أَمهكُنسلَ أَنْ يا قَبهبذَا إذَا غَصا هةُ مرأُج هلَِزمو اِب ذَِلكِر ِبِحسالْأَج ِمن هنقَطَ عةً سدا مِفيه كَنا سمدع
 كَنس.  

  

  لُهقَو : خالْفَس ى فَلَهكْنِبالس رضا يبيا عِبه دجِإنْ وو   

لَهٍر ورا إلَّا ِبضِبه ِتفَاعاِلان هِكنملَا ي ها ، ِلأَنماهدإح قَطَتِن فَسيارد رأْجتاس لَواِء وإلَى الْقَض اجتحلَا يِخ وِبالْفَس فَِردنأَنْ ي 
 عقَد علَيِهما أَو منعه ماِنع ِمن أَحِدِهما ، أَو حدثَ ِفي أَحِدِهما عيب ينقُص السكْنى فَلَه أَنْ يتركَهما جِميعا إذَا كَانَ

أَحدهما لَا يؤثِّر ِفي الْمناِفِع فَلَا يثْبت الِْخيار كَالْعبِد : صفْقَةً واِحدةً ، ثُم حدوثُ الْعيِب ِبالْعيِن الْمستأْجرِة علَى وجهيِن 
يضر ِبالِْخدمِة وكَالداِر إذَا سقَطَ ِمنها حاِئطٌ لَا ينتفَع ِبِه ِفي سكْناها فَهذَا لَا الْمستأْجِر إذَا ذَهبت إحدى عينيِه وذَِلك لَا 

ذَا انهدم بعض ِبناِئها يثِْبت الِْخيار ، وِإنْ كَانَ النقْص يؤثِّر ِفي الْمناِفِع كَالْعبِد إذَا مِرض ، أَو الدابِة إذَا دِبرت ، أَو الداِر إ
فَِللْمستأِْجِر الِْخيار فَِإنْ بنى الْمؤجر ما سقَطَ فَلَا ِخيار ِللْمستأِْجِر ؛ ِلأَنَّ الْعيب زالَ وتطِْيني الداِر ، وِإصلَاح مياِزيِبها وما 

 الْمستأِْجِر ولَا يجبر علَى ذَِلك ؛ ِلأَنَّ الْماِلك لَا يجبر علَى إصلَاِح ِملِْكِه وِللْمستأِْجِر أَنْ وهن ِمن ِبناِئها علَى ماِلِكها دونَ
ماِلِك أَيضا ولَا يجبر علَيِه إذَا يخرج إذَا لَم يصِلح الْمؤجر ذَِلك وكَذَا إصلَاح ِبئِْر الْماِء ، والْبالُوعِة وِبئِْر الْمخرِج علَى الْ

   كَانَ امتلَأَ ِمن ِفعِل الْمستأِْجِر ، وِإذَا انقَضت الْمدةُ ، وِفي

متاٍع وضعه ِفيها ، وِإنْ أَصلَح الداِر تراب ِمن كَنِس الْمستأِْجِر ، أَو رماد فَعلَيِه أَنْ يرفَعه ؛ ِلأَنه حدثَ ِبِفعِلِه فَصار كَ
 لَه بستحلَا ي عطَوتم واِر فَهلَِل الدخ ئًا ِمنيش أِْجرتسالْم.   
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  لُهالْ: قَو تخفَسى انحالر ناُء عالْم قَطَعان ِة أَوعيالض بِشر قَطَعان أَو ، ارالد تِربِإذَا خةُ وارِإج   

 نعو فَِسخنلَا ي قْدقَالَ إنَّ الْع نا ماِبنحأَص ِمنو ِحيحالص وهِخ وإلَى الْفَس اجتحلَا ي هةٌ إلَى أَنارِفيِه إشا ، وهخفَس ِني لَهعي
أِْجِر أَنْ يتسِللْم سا لَياهنإذَا ب رجؤٍد أَنَّ الْممحِل مى قَونعكُونُ مفَي فَِسخنت ا لَمهلَى أَنع ِصيصنذَا تهِر وجؤلَا ِللْمو عنم

 إنَّ الْمدةَ إذَا الشيِخ انفَسخت أَي ِللْمستأِْجِر أَنْ يفْسخ ، وِإذَا آجر داِرِه ، ثُم باعها قَبلَ انِقضاِء الْمدِة فَالْبيع جاِئز حتى
انقَضت كَانَ الْبيع لَاِزما ِللْمشتِري ولَيس لَه أَنْ يمتِنع عن الْآِخِذ ولَو أَنَّ الْمستأِْجر أَجاز الْبيع جاز الْبيع وبطَلَت الِْإجارةُ 

 هفَِإن خفَس لَوِة ودالْم ِمن ِقيا بِفيم طَاِلبأَنْ ي لَه سِة فَلَيارقِْد الِْإجاِء ِبعرالش قْتا واِلمِري عتشفَِإنْ كَانَ الْم عيالْب فَِسخنلَا ي
نْ شاَء نقَضه ِبالْعيِب ، وِإنْ شاَء الْباِئع ِبالتسِليِم إلَى أَنْ تمِضي الِْإجارةُ ، وِإنْ لَم يكُن عاِلما وقْت الشراِء فَهو ِبالِْخياِر إ

 اهضأَم.   

  

  لُهقَو : قْدالْع خفَسفِْسِه انةَ ِلنارالِْإج قَدع قَدِن وياِقدعتالْم دأَح اتِإذَا مو   

ن ماِلِه فَلَو بقَّينا الِْإجارةَ بعد موِتِه اُستِحقَّت الْأُجرةُ ِمن ِملِْك أَما موت الْمستأِْجِر فَِلأَنَّ الْعقْد اقْتضى اسِتحقَاق الْأُجرِة ِم
  .ا لَا يجوز الْغيِر ، وِإنْ كَانَ الْمؤجر هو الَِّذي مات فَلَو بقَّينا الِْإجارةَ بعد موِتِه اُستوِفيت الْمناِفع ِمن ِملِْك غَيِرِه وهذَ

  

  لُهقَو : فَِسخنت ِرِه لَميا ِلغهقَدِإنْ كَانَ عو   

 هتأَم جوز نذَا كَمه سلَيو اتم ثُم قَدقِْف إذَا علِّي ِفي الْووتالْمِغِري ، وِنِه الصِلاب رالْأَِب إذَا آجو ، ِصيالْوِكيِل ، وِمثْلُ الْو
م مات فَِإنَّ النكَاح لَا يبطُلُ ِبِخلَاِف الِْإجارِة ؛ ِلأَنَّ عقْد النكَاِح لَا يقَع علَى الْمناِفِع ، وِإنما يقَع علَى ِملِْك اِلاسِتباحِة ، ثُ

ِفي الْأَرِن ، وياِقدعتالْم دأَح اتم لَوقِْد وِبالْع لَكمي ذَِلكِفي و وا ذَِلكعدثَِتِه أَنْ يرو أِْجِر ، أَوتسفَِللْم ِصدحتسي لَم عرِض ز
رفَِإنَّ الز ِصدحتسي لَم عرِض زِفي الْأَرةُ ، ودالْم تقَضذَا إذَا انه ِبهشلَا يِة ورالْأُج ِمن يما سم ِهملَيكُونَ عيِض والْأَر ع

   .يترك ويِجب أُجرةُ الِْمثِْل ؛ ِلأَنَّ الْبدلَ لَما وجب ولَا تسِميةَ ِفي هِذِه الْمدِة لَم يكُن إلَّا أُجرةَ الِْمثِْل 

  

  لُهِة : قَواراِر ِفي الِْإجطُ الِْخيرش ِصحيو   

   .ِمن وقِْت الِْإجارِة ويعتبر ابِتداُء مدِة الِْخياِر 
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  لُها : قَوكَّاند ا ، أَوارد رآج نكَمو الُهم بِفيِه فَذَه ِجرتوِق ِليا ِفي السكَّاند رأْجتاس نذَاِر كَمةُ ِبالْأَعارالِْإج فَِسخنتو
   ها إلَّا ِمن ثَمِن ما آجره فَسخ الْقَاِضي الْعقْد وباعها ِفي الديِن فَأَفْلَس ولَِزمته ديونٌ لَا يقِْدر علَى قَضاِئ

ِفي هذَا إشارةٌ إلَى أَنه يفْتِقر إلَى قَضاِء الْقَاِضي ِفي النقِْض وهكَذَا ذَكَر ِفي الزياداِت ، وِفي الْجاِمِع الصِغِري وكُلُّ ما ذَكَرنا 
نه عذْر فَالِْإجارةُ ِفيِه تنتِقض وهذَا يدلُّ علَى أَنه لَا يحتاج إلَى الْقَضاِء ، وطَِريق الْقَضاِء أَنْ يِبيع الْمؤجر الدار أَولًا فَِإذَا باع أَ

ِر فَالْمشتِري يرفَع الْأَمر إلَى الْقَاِضي ويلْتِمس ِمنه فَسخ الْبيِع وتسِليم الداِر وهو لَا يقِْدر علَى التسِليِم ِلتعلُِّق حق الْمستأِْج
ا ؛ ِلأَنودقْصةَ مارالِْإج قُضنالْقَاِضي لَا يةُ ، وارالِْإج ِقضتنتو عيفُذُ الْبنفَي عيِضي الْبمِه فَالْقَاِضي يا إلَيودقْصا مهقَضن لَو ه

ربما لَا يتِفق الْبيع فَيكُونُ النقْض إبطَالًا ِلحق الْمستأِْجِر مقْصودا وذَِلك لَا يجوز كَذَا ِفي الْفَواِئِد ولَو أَراد الْمستأِْجر أَنْ 
ِإجارةَ ِفي الْعقَاِر وغَيِرِه وكَذَا إذَا أَفْلَس بعدما استأْجر دكَّانا ِليِبيع ِفيِه ؛ ِلأَنه إذَا أَفْلَس لَا ينتِقلَ عن الْبلَِد فَلَه أَنْ ينقُض الْ

   .نه لَا يمِكنه اسِتيفَاُء الْمناِفِع إلَّا ِبضرٍر ينتِفع ِبالدكَّاِن ولَو استأْجر عبدا ِللِْخدمِة فَوجده ساِرقًا فَهو عذْر ِفي الْفَسِخ ؛ ِلأَ

  

  لُهقَو : ذْرع وفَِر فَهالس ِمن دقْعأَنْ ي ا لَهدب ا ، ثُمهلَيع اِفرسةً ِليابد رأْجتاس نمو   

لَيا عررض فَِر ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلكلَى السع ربجلَا يو كركَذَا إذَا تٍر ورإلَّا ِبض فَرالس هِكنملَا ي هِري ؛ ِلأَنكْتالْم ِرضكَذَا إذَا مِه ، و
م نوى السفَر ، الْمكْتِري السفَر ِلعذٍْر يلْحقُه ِمثْلُ أَنْ يعِزم علَى ترِك السفَِر ِفي هِذِه السنِة ، أَو اكْترى دارا ِفي بلٍَد ، ثُ

 ، هرا أَظْهِر مغَي رى آخنعِلم خالْفَس ِريدأَنْ ي وزجي هاِكِم ؛ ِلأَنالْح دِعن ِلفَهحتسِري أَنْ يكْتِللْمو خالْفَس فَلَه قَامالْم كرتو
اِلِه ، أَوِجم ِمن صخالًا أَرِجم دجِإنْ كَانَ واِر وِبالِْمقْد ِضير قَد ه؛ ِلأَن خفْسأَنْ ي لَه كُني اِرِه لَمد ِمن صخا أَرارد 

  .لْمذْكُوِر الْمذْكُوِر وكَذَا لَيس ِللْمؤجِر أَنْ يفْسخ إذَا وجد ِزيادةً علَى الْأَجِر الَِّذي آجرها ِبِه ؛ ِلأَنه قَد رِضي ِبالِْمقْداِر ا

  

  لُهذٍْر : قَوِبع سفَِر فَلَيالس ِمن دقْعكَاِري أَنْ يا ِللْمدِإنْ بو   

الْأَصِل ، وِفي ِلأَنه يمِكنه أَنْ يقْعد ويبعثَ ِبالدواب مع أَِجِريِه ، أَو غُلَاِمِه ولَو مِرض الْمؤجر فَكَذَا الْجواب علَى ِروايِة 
 ِخيالْكَر : ِرضِإنْ مِه ، وابوِرِه ِفي دوِج غَيرى ِبخضرلَا ي قَد هِلأَنٍر ، ورض نى عرعلَا ي ه؛ ِلأَن رالْأَظْه وهو ذْرع وه

ذْركُونَ عِضي أَنْ لَا يقْتِل يِة الْأَصايِرو الُ فَظَاِهرما الْج.  

وقَالَ أَبو الْحسِن هو عذْر وعن أَِبي يوسف ِفي امرأٍَة ولَدت يوم النحِر قَبلَ أَنْ تطُوف ِللزيارِة فَأَبى الْجمالُ أَنْ يِقيم معها 
رلَى الْخع قِْدرا لَا تهِة ؛ ِلأَنارالِْإج قْضنو ذْرذَا عفَاِس قَالَ هةَ الندم ِقيمالَ أَنْ يمالْج ملْزأَنْ ي ِكنملَا ياِف ولَ الطَّووِج قَب

   و أَقَلَّفَفُِسخت الِْإجارةُ ِلدفِْع الضرِر عنهما ، وِإنْ كَانت ولَدت قَبلَ ذَِلك ولَم يبق ِمن مدِة النفَاِس إلَّا كَمدِة الْحيِض ، أَ

 لَمالَى أَععت اَللَّهو جالْح اِغ ِمنالْفَر دعا بِفيه اجقَاِم الْحةُ ِبمادالْع ترج ةَ قَددِذِه الْما ؛ ِلأَنَّ ههعقَاِم ملَى الْمالُ عمالْج ِبرأُج
.   
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   الشفعة  كتاب 

وهفِْع والش وذَةٌ ِمنأْخم ِهي مضا ته؛ ِلأَن ةُ ِبذَِلكفَاعالش تيمسٍء ويٍء إلَى شيش مض هِر ؛ ِلأَنالِْوت ِخلَاف والَِّذي ه مالض 
 يمإلَى ِملِْكِه س فُوعشَء الْميالش مضي ِفيعا كَانَ الشاِب فَلَمِل الثَّوِه إلَى أَهإلَي فُوعشةً الْمفْعش ذَِلك.  

 اللَّه هِحمقَالَ ر :  

   الشفْعةُ واِجبةٌ ِللْخِليِط ِفي نفِْس الْمِبيِع  

أَذِّي عِه التلَيِرِه عوِل غَيخِبد قُهلْحي هِلأَنِه ، ولَيلَا ع ةٌ لَهاِجبا وها ؛ ِلأَنِكهرِبت أْثَمةٌ ؛ إذْ لَا يثَاِبت اِم أَيوِه الدجلَى و.  

  

  لُهالطَِّريِق : قَوِب ورِبيِع كَالشالْم قِليطُ ِفي حالْخ ثُم   

.  

 اِفِعيقَالَ الشو : ةَ لَهفْعلَا ش.  

  

  لُهاِر : قَوِللْج ثُم   

.  

 اِفِعيقَالَ الشو :الَِّذي ي ارالْج اِر ثُمةَ ِبالِْجوفْعِة ، لَا شفُوعشاِر الْمِر الدالَِّذي إلَى ظَه لَاِصقالْم وا هندةَ ِعنفْعالش ِحقتس
 ابوالْأَب تبِإنْ قَرو ، ةَ لَهفْعاِفذٌ فَلَا شن ا طَِريقمهنيبا واِذيحا إذَا كَانَ ماِذي أَمحونَ الْمى درِسكٍَّة أُخ ِمن هابب؛ ِلأَنَّ و

 ررِزيلُ الضا تمهنيالْفَاِرقَةَ ب الطَِّريق.  

  

  لُهِليِط : قَوالْخ عةٌ مفْعاِر شالْجِب ، ورالشِريِك ِفي الطَِّريِق وِللش سلَيو   

 مهِر ِمنرِبالض صأَخ ه؛ ِلأَن.  

  

  لُهقَو :ةُ ِللشفْعفَالش لَّمِريِك ِفي الطَِّريِق فَِإنْ س   

  .ِلأَنه أَخص ِبالضرِر ِمن الْجاِر 
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  لُهقَو : ارا الْجذَهأَخ لَّمفَِإنْ س   

   .؛ ِلأَنَّ الترِجيح يتحقَّق ِبقُوِة السبِب 

  

  لُهِع : قَويقِْد الْبِبع ِجبةُ تفْعالشو   

شِفيع شفْعته قَبلَ عقِْد الْبيِع فَتسِليمه باِطلٌ وهو علَى شفْعِتِه بعد الْعقِْد ، وِإنْ سلَّمها بعد الْعقِْد بطَلَت ، يعِني لَو سلَّم ال
ي الْمبسوِط أَنَّ الشفْعةَ تثْبت ِبالْبيِع قَبلَ ِملِْك الْمشتِري وِإنْ لَم يعلَم ِبالْبيِع ِعند التسِليِم ِلمصادفَِة الِْإسقَاِط حقا واِجبا ، وِف

راِر ِبعت هِذِه الدار ِمن فُلَاٍن وقَالَ فُلَانٌ ما اشتريت كَانَ ِللشِفيِع أَنْ يأْخذَها ِبالشفْعِة ِلثُبوِت الْبيِع ِبِإقْ: أَلَا ترى أَنه لَو قَالَ 
الْباِئِع ، وِإنْ لَم يثْبت ِملْك الْمشتِري ِلِإنكَاِرِه وِلهذَا إذَا اشترى دارا ِبشرِط الِْخياِر ِللْمشتِري تِجب الشفْعةُ ِبِخلَاِف ما إذَا 

  .كَانَ الِْخيار ِللْباِئِع 

  

  لُهاِد : قَوهِبالِْإش ِقرتستو   

اِنِه ، أَيا ِبِلسِقطَهسكُوِت إلَّا أَنْ يِبالس ذَِلك دعطُلُ ببا لَا تهلَيع دهإذَا أَش هى أَننعالْمقِْريِر ، والت طَلَب وهِبالطَّلَِب الثَّاِني و 
ن طَلَِب الْمواثَبِة ؛ ِلأَنه حق ضِعيف يبطُلُ ِبالِْإعراِض فَلَا بد ِمن أَو يعِجز عن إيفَاِء الثَّمِن فَيبِطلَ الْقَاِضي شفْعته ولَا بد ِم

  .الطَّلَِب ، والِْإشهاِد 

  

  لُهِذ : قَوِبالْأَخ لَكمتو   

ثَب اِكما حِبه كَمإذَا ح هأَن هادز راهوخ امالِْإم ذَكَر ِكلٌ فَقَدشذَا مكُونَ هِملُ أَنْ يتحفَي ارذْ الدأْخي ِإنْ لَمو ، الِْملْك ت
تظْهر ِفيما إذَا مات الشِفيع بعد " وتملَك ِبالْأَخِذ " الْمراد وتملَك ِبالْأَخِذ وِبما هو ِفي معناه كَحكِْم الْحاِكِم وفَاِئدةُ قَوِلِه 

يالطَّلَب لَ ذَِلكةُ قَبفْعا الشِبه قحتساِرِه الْمد اعا إذَا بِفيمو ، هنثُ عوراِضي لَا ترِه ِبالتِليِم إلَيسلَ التقَب اِكِم أَوكِْم الْحلَ حِن قَب
وعِة قَبلَ ذَِلك لَا يستِحق شفْعتها ِلعدِم الِْملِْك ، وِفيما إذَا كَانَ أَيضا تبطُلُ شفْعته ، وِفيما إذَا ِبيعت دار ِبجنِب الداِر الْمشفُ

   كَرما فَأَثْمر ِفي يِد الْمشتِري

 أَخذَه ِبجِميِع الثَّمِن ، وِإنْ شاَء ِسِنني فَأَكَلَه ، ثُم حضر الشِفيع لَا يسقُطُ شيٌء ِمن الثَّمِن ِلعدِم الْأَخِذ وهو مخير إنْ شاَء
ترك وكَذَا لَو باعه الْمشتِري ِمن آخر فَبيعه جاِئز والشِفيع ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَخذَه ِبالْعقِْد الْأَوِل ِبالثَّمِن الْأَوِل ، وِإنْ شاَء 

الثَّاِني قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا اشترى دارا وقَبضها ولَها شِفيع فَِهي ِفي ِملِْك الْمشتِري يجوز تصرفُه ِفيها ِبالْعقِْد الثَّاِني ِبالثَّمِن 
م ِللشِفيِع ِبها ولَه أَنْ يهِدم ويؤجر ، كَما يجوز ِفي ساِئِر أَملَاِكِه ولَا يمنعه وجوب الشفْعِة ِمن التصرِف ِفيها إلَّا أَنْ يحكَ
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  .وتِطيب لَه الْأُجرةُ 

  

  لُهقَو : اِكما حِبه كَمح ِري ، أَوتشا الْمهلَّمإذَا س   

أَو قَضاِء الْقَاِضي وِللشِفيِع أَنْ يمتِنع ِمن أَخِذ الْمِبيِع ِلأَنَّ الِْملْك ِللْمشتِري قَد تم فَلَا ينتقَلُ إلَى الشِفيِع إلَّا ِبالتراِضي ، 
ِبالشفْعِة ، وِإنْ بذَلَه الْمشتِري حتى يقِْضي لَه الْقَاِضي ؛ ِلأَنَّ ِفي قَضاِء الْقَاِضي ِزيادةَ منفَعٍة وِهي معِرفَةُ الْقَاِضي ِبسبِب 

   .م الْقَاِضي ِبمنِزلَِة شهادِة شاِهديِن فَهذَا أَحوطُ لَه ِمن الْأَخِذ ِبغيِر قَضاٍء كَذَا ِفي الْخجنِدي ِملِْكِه وِعلْ

  

  لُهِة : قَوطَالَبلَى الْمع ِلِسِه ذَِلكجِفي م دهِع أَشيِبالْب ِفيعالش ِلمِإذَا عو   

طَلَب مواثَبٍة : ب الْمواثَبِة ، والِْإشهاد ِفيِه غَير لَاِزٍم ، وِإنما هو ِلنفِْي التجاحِد ، ثُم طَلَب الشفْعِة طَلَباِن وهذَا يسمى طَلَ
لَى طَلَِبهع ِهدشِع فَيياِعِه ِبالْبمس دِة ِعناثَبوالْم قَاٍق ؛ فَطَلَبِتحاس طَلَبإلَى و ِري أَوتشإلَى الْم بذْهى يتكُثُ حملَا ي ا ، ثُم

 ِهدشيقَاِق وِتحاِلاس طَلَب وهو را آخلَاِء طَلَبؤه اِحٍد ِمنو دِعن طْلُبيِة وِبيعاِر الْمإلَى الد ِدِه ، أَوِفي ي ارالد تاِئِع إنْ كَانالْب
ودهِه شلَيٍد عمحم نعِة وايوِك الطَّلَِب ِفي ظَاِهِر الررِبت ذَِلك دعطُلُ ببلَا تا ودِتِه أَبفْعلَى شع وِن فَهيِبالطَّلَب هتفْعش تتا فَِإذَا ثَب

طَلَب الْمواثَبِة ، وطَلَب التقِْريِر ؛ فَطَلَب : عِة طَلَباِن طَلَب الشفْ: إذَا مضى شهر ولَم يطْلُب مرةً أُخرى بطَلَت ، ويقَالُ 
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِلِه صِلقَو طَلَتب طْلُبي لَمةً وهينه كَتس ى لَوتاِء حرِر الِْعلِْم ِبالشلَى فَوع طْلُبِة أَنْ ياثَبوةُ { الْمفْعالش

ا ِلمهاثَبو ن { ضهني ِخ ثُميلُ الشقَو وقِْريِر هالت طَلَبو ِخيالْكَر ارِتياخ وهِفيِع وِلِس ِعلِْم الشجِبم قَّفوتي هٍد أَنمحم نعو
ِفي ي ِبيعاِئِع إنْ كَانَ الْملَى الْبع ِهدشِلِس فَيجالْم ِمن أَي هإلَى ِمن ِه أَيةٌ إلَيارِلِسِه إشجِفي م دهِلِه أَشِخ ِبقَويالش قِْييدتِدِه و

 اخِتياِر الْكَرِخي ولَا يبطُلُ ِبالسكُوِت إلَّا أَنْ يوجد ِمنه ما يدلُّ علَى الِْإعراِض وكَيِفيةُ الطَّلَِب أَنْ يقُولَ طَلَبت ، أَو أَنا

  .ِلي ِفيما اشتريت شفْعةٌ بطَلَت : أَطْلُبها ، أَو أَنا طَالِبها ، وِإنْ قَالَ 

ِلبها ؛ ِلأَنَّ وِفي الِْهدايِة يِصح الطَّلَب ِبكُلِّ لَفٍْظ يفْهم ِمنه طَلَب الشفْعِة كَما لَو قَالَ طَلَبت الشفْعةَ ، أَو أَطْلُبها ، أَو أَنا طَا
  .اِلاعِتبار ِللْمعنى 

   وأَما طَلَب التقِْريِر ،

 لَى ذَِلكوا عدها الْآنَ فَاشهأَطْلُبةَ وفْعت الشت طَلَبكُن قَدا وهِفيعا شأَنو ارِذِه الدى هرتا اشقُولَ إنَّ فُلَانأَنْ ي واِد فَههالِْإشو
ي الْكَرِخي طَلَب الشفْعِة علَى الْفَوِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف وِعند محمٍد أَنها علَى الْمجِلِس كَِخياِر الْقَبوِل ، وِف

 لُها قَوملَهِة وريخاِر الْمِخيو : لَامالسلَاةُ وِه الصلَيطَ{ عشةُ كَنفْعٍد } ِة ِعقَاٍل الشمحم دِلِس ِعنجلَى الْما عهأَن تفَِإذَا ثَب
 دهشي نِتِه مرضِبح سلَيو عيالْب هلَغقُولُ إذَا بي اِزيكٍْر الرو بكَانَ أَبِر الطَّلَِب وياغَلْ ِبغشتي أَو ، قُمي ا لَمِتِه مفْعلَى شكَانَ ع

إني مطَاِلب ِبالشفْعِة حتى لَا تسقُطَ ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى ، ثُم ينهض إلَى من يشِهده ؛ ِلأَنه لَا يصدق إلَّا ِببينٍة : قَالَ 
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 إلَيِه فَهو علَى شفْعِتِه ، وِإنْ كَانَ الشِفيع ِحني عِلم ِبالْبيِع غَاِئبا عن ولَو حالَ بينه وبين الِْإشهاِد حاِئلٌ فَلَم يستِطع أَنْ يِصلَ
لْ ِحني بلَغه الْبلَِد فَِإنْ أَشهد ِحني عِلم ، أَو وكَّلَ من يأْخذُ لَه ِبالشفْعِة فَهو علَى شفْعِتِه ، وِإنْ عِلمه ولَم يشِهد ولَم يوكِّ

 ِبرِإنْ أُخو ، اِضرِه الْحلَيع قِْدرا يلَى الطَّلَِب كَمع قِْدري اِئب؛ ِلأَنَّ الْغ هتفْعش طَلَتةً باعس كَتسِه ولَيِتِه عرقُد عم ذَِلك
ِكتاب إلَى آِخِرِه قَبلَ الطَّلَِب بطَلَت شفْعته علَى هذَا عامةُ الْمشاِيِخ وهذَا ِبِكتاٍب ، والشفْعةُ ِفي أَوِلِه أَو وسِطِه ، وقَرأَ الْ

  .علَى اعِتباِر الْفَوِر 

م طَلَبها فَهو علَى شفْعِتِه ثُم إذَا وعن محمٍد لَه مجِلس الِْعلِْم ولَو قَالَ بعد ما بلَغه الْبيع من اشتراها ، أَو ِبكَم ِبيعت ، ثُ
 ربتعي هِنيفَةَ ؛ ِلأَنأَِبي ح دذَا ِعنهلٌ ودع اِحدو اِن ، أَوأَتراملٌ وجر لَاِن أَوجر هِبرخى يتح ادهِه الِْإشلَيع ِجبي لَم الِْعلْم هلَغب

ش دِر أَحبِة ِفي الْخادهالش طَيا: رإم   

  .الْعدد ، أَو الْعدالَةُ وقَالَ زفَر حتى يخِبره رجلَاِن عدلَاِن ، أَو رجلٌ وامرأَتاِن عدولٌ كَالشهادِة 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو :س اِحدو هربإذَا أَخ ادهِه الِْإشلَيع ِجبلًا كَانَ ، يدأَةً عرام ا كَانَ أَوِبيا صدبع ا ، أَوراٌء كَانَ حو
 أَو غَير عدٍل إذَا كَانَ الْخبر حقا فَِإنْ لَم يشِهد ِعند ذَِلك بطَلَت شفْعته ، وأَما ِفي الْمخيرِة إذَا بلَغها التخِيري ِفي الْمجِلِس

 هتفْعش طَلَتب كَتت فَسيرتاش ِفيِع قَدِري إذَا قَالَ ِللشتشكَذَا الْما واعمِة إجادهالش طَيرش دِبِر أَحخِفي الْم ربتعي لَم
  .إجماعا ، وِإنْ لَم يكُن ِفي الْمشتِري أَحد شرطَي الشهادِة 

  

  لُهقَو :ثُم هِمن ضهني    

  .أَي ِمن الْمجِلِس 

  

   فَيشِهد علَى الْباِئِع إنْ كَانَ الْمِبيع ِفي يِدِه  

  أَي لَم يسلِّمه إلَى الْمشتِري 

   أَو علَى الْمبتاِع ، أَو ِعند الْعقَاِر  

ه إذَا كَانَ الْمِبيع لَم يقْبض فَالشِفيع ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَشهد علَى الْباِئِع ؛ ِلأَنَّ ِللْباِئِع وهذَا طَلَب التقِْريِر ، والِْإشهاِد وحاِصلُ
ِر ؛ ِلأَنه عين الْمِبيِع وحقُّه ِفيِه حقا ما دام ِفي يِدِه ، وِإنْ شاَء أَشهد ِعند الْمشتِري ؛ ِلأَنَّ الِْملْك لَه ، وِإنْ شاَء ِعند الْعقَا

متعلِّق ِبِه فَِإنْ كَانَ الْباِئع قَد سلَّم الْمِبيع فَلَا معنى ِللِْإشهاِد علَيِه ؛ ِلأَنه ِبالتسِليِم خرج ِمن الْخصومِة وصار كَالْأَجنِبي ِلعدِم 
يِد والْياِع الِْملِْك ، وتبلَى الْمع ثُ قَالَ أَويِه حةٌ إلَياراِب إشِفي الِْكتِدِه ، وِفي ي كُني ِإنْ لَمِري ، وتشلَى الْمع ادهالِْإش ِصح

 لُهقَوِدِه وِفي ي ِبيعِلِه إنْ كَانَ الْمِبقَو هدقَيي لَمطْلَقًا وذَ: مقَاِر هالْع دِعن ٍر أَووا ِفي ِمصِبأَنْ كَان اِحدو ِضعوم مهعما إذَا ج
، اِئعكَانَ الْب كَذَا لَوو هتفْعش طَلَتقَاِر بإلَى الْع اِئِع ، أَوإلَى الْب بِر فَذَهِري ِفي الِْمصتشالْم عم ِفيعكَانَ الش ا لَواِحٍد أَمو   
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هب إلَى الْعقَاِر بطَلَت الشفْعةُ أَيضا ، وِإنْ كَانَ الشِفيع ِعند الْباِئِع والدار ِفي يِد الْمشتِري فَذَهب إلَى والْمشتِري معا فَذَ
ي اِئِع لَمِد الْبِفي ي ارالد تإذَا كَان ِدينجطُلُ قَالَ الْخبِه لَا تلَيع دهأَشِري وتشالْم ، اِئعكُونَ الْبى يتا حِفيِع ِبهِللش قْض

 قَدا نِتِهمرضِبح لَه فَِإذَا قُِضي لَه ِري فَِلأَنَّ الِْملْكتشالْم ورضا حأَمو ، لَه داِئِع فَِلأَنَّ الْيالْب ورضا حِن ؛ أَمياِضرِري حتشالْمو
الْباِئِع وتكُون عهدته علَيِه ويبطُلُ الْبيع الَِّذي جرى بينه وبين الْمشتِري ، وِإنْ كَانت الدار مسلَّمةً إلَى الشِفيع الثَّمن إلَى 

مِإنو ، لَا ِملْكو لَه دلَا ي هٍط ؛ ِلأَنرِبش سا لَيناِئِع هةُ الْبرضِري فَحتشالْم لَه ةً فَِإذَا قُِضياصِري ختشالْم ورضطُ حرتشا ي
   .ِبالشفْعِة نقَد الثَّمن إلَى الْمشتِري ويكُونُ عهدته علَيِه ولَا يبطُلُ الْبيع بين الْباِئِع ، والْمشتِري 

  

  لُهقَو :رها شكَهرإنْ ت دمحقَالَ مو طَلَتاِد بهالِْإش دعا ب   

يعِني إذَا تركَها ِمن غَيِر عذٍْر أَما إذَا كَانَ ِلعذٍْر لَم تسقُطْ ؛ ِلأَنَّ ذَِلك لَيس ِبتفِْريٍط قَالَ ِفي الْمستصفَى ، والْفَتوى علَى 
  .قَوِل محمٍد ، 

وِلِهما وهو ظَاِهر الْمذْهِب ؛ ِلأَنَّ الْحق متى ثَبت واستقَر لَم يسقُطْ إلَّا ِبِإسقَاِطِه ِبالتصِريِح كَما وِفي الِْهدايِة الْفَتوى علَى قَ
   .ِفي ساِئِر الْحقُوِق 

  

  لُهقَو : مقْسا لَا يِإنْ كَانَ ِممقَاِر ، وةٌ ِفي الْعاِجبةُ وفْعالشو   

لْحماِم ، والِْبئِْر ، والْبيِت الصِغِري سواٌء كَانَ سفْلًا ، أَو علُوا ولَا شفْعةَ ِفي الِْبناِء والنخِل إذَا ِبيع دونَ الْعرصِة ؛ ِلأَنه كَا
فْعِبالش قحتسثُ ييح لُوذَا ِبِخلَاِف الْعهو لَه ارقُولٌ لَا قَرنِفيِه م لُوالْع طَِريق كُني فِْل إلَّا إذَا لَمةُ ِفي السفْعِبِه الش قحتسيِة و

والنخِل ؛ ِلأَنَّ فَأَما إذَا كَانَ طَِريق الْعلُو ِفيِه كَانَ اسِتحقَاق الشفْعِة ِبالشِركَِة ِفي الطَِّريِق لَا ِبالْمجاورِة فَلَم يكُن نِظري الِْبناِء 
   .الْعلُو ِبماِلِه ِمن الْقَراِر الْتحق ِبالْعقَاِر 

  

  لُهفُِن : قَولَا ِفي السوِض ورةَ ِفي الْعفْعلَا شو   

 اِلكقَالَ مو : لُها قَولَنقَاِر وكَالْع كَنسا تهفُِن ؛ ِلأَنةُ ِفي السفْعالش ِجبت :ع لَامِه الساِئٍط { لَيح ٍع ، أَوبةَ إلَّا ِفي رفْعلَا ش
   .وِلأَنَّ السفُن منقُولَةٌ كَالْعروِض ولَا شفْعةَ ِفي الْمنقُوِل ؛ ِلأَنَّ الِْملْك ِفيِه لَا يدوم كَدواِمِه ِفي الْعقَاِر } 
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  لُهِف: قَو يالذِّمو ِلمسالْماٌء ووِة سفْعي الش   

 أَو ، وهِغِري أَبا ِللصذُهأْخاَلَِّذي يو ، الْكَِبريو ، ِغريالصثَى ، والْأُنو ، الذَّكَراِدلُ ، والْعاِغي ، والْبأْذُونُ ، والْم بكَاتكَذَا الْمو
 أَو من نصبه الْقَاِضي ؛ ِلأَنها تثْبت ِلزواِل الضرِر ، ورفْع الضرِر عن الصِغِري وِصيه ، أَو جده ، أَو وِصيه ، أَو الْقَاِضي

و دمحقَالَ ما ومهدلَغَ ِعنإذَا ب لَه ِجبلَا تو قَطَتِل سا ِبالْقَووهلَّمس ِغِري ، أَوا ِللصوهطْلُبي فَِإنْ لَم اِجبو لَهقُطُ وسلَا ت فَرز
الْمطَالَبةُ ِبها بعد بلُوِغِه ؛ ِلأَنَّ ِفي إسقَاِطها ضررا ِبالصِغِري فَلَا يجوز كَالْبراَءِة ِمن الديِن ، والْعفِْو عن الِْقصاِص ولَهما أَنَّ 

نَّ الْوِلي لَو أَخذَها ِبالشفْعِة ، ثُم باعها ِبِمثِْل الثَّمِن جاز فَِإذَا سلَّمها فَقَد بِقي الثَّمن من ملَك الْأَخذَ ِبها ملَك تسِليمها وِلأَ
كَالْب ِلِهمقَو نع ابوالْجاِز ، وولَى ِبالْجِك فَكَانَ أَورانَ الدمض هنقَطَ عأَسِغِري ولَى ِملِْك الصع نفِْو عالْعِن ، ويالد اَءِة ِمنر

 كُني ِإنْ لَمقَا ، ورلَى ِملِْكِه فَافْتِن عةُ الثَّمِقيبت وهو ضِعو لَ لَهصا حنهٍض وِر ِعوغَي ِمن ققَاطًا ِللْحإس اكناِص أَنَّ هالِْقص
   .ا نصب الْقَاِضي لَه وِليا فَهو شفْعته إلَى أَنْ يبلُغَ ِللصِغِري أَب ولَا وِصي ولَا جد ولَ

  

  لُهةُ : قَوفْعِفيِه الش تبجالٌ وم وٍض هِبِعو قَارالْع لَكِإذَا مو   

رِة ِبشةُ ِفي الِْهبفْعالش ِجبت هى ؛ ِلأَنرتقُلْ اشي لَمو لَكا قَالَ مماٌء إنِشر اكنه كُني لَمِض وِط الِْعو.   

  

  لُها : قَوِبه هأَترام اِلعخي ا ، أَوهلَيلُ عجالر جوزتاِر يةَ ِفي الدفْعلَا شو   

سلَي اضوِذِه الْأَعهاِل واِل ِبالْملَِة الْمادبِفي م ِجبا تمةَ إنفْعِه أَلْفًا ِلأَنَّ الشلَيع درلَى أَنْ تاٍر علَى دا عهجوزِإنْ تاٍل ، وِبم ت
ي فَلَا شفْعةَ ِفي جِميِع الداِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ معنى الْبيِع ِفيِه تاِبع ولَا شفْعةَ ِفي الْأَصِل فَكَذَا ِفي التبِع وِعندهما تِجب ِف

  .ِحصِة الْأَلِْف ؛ ِلأَنه مبادلَةٌ ماِليةٌ ِفي حقِِّه 

  

  لُهٍد : قَومِم عد نا عِبه اِلحصي ا ، أَوارا دِبه أِْجرتسي أَو ،   

  .ِلأَنَّ بدلَها لَيس ِبعيِن ماٍل 

  

  لُها : قَودبا عهلَيع ِتقعي أَو   

 هتورص نع ضا ِعوها ؛ ِلأَنةَ ِفيهفْعِد فَلَا شيإلَى الس دبا الْعهفَعدِد فَيبا ِللْعهاِحبا صهبهاِر فُلَاٍن فَوك ِبدقْتتِدِه أَعبقُولَ ِلعأَنْ ي
  .الِْعتِق وهو لَيس ِبماٍل 
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  لُهكَاٍر ،: قَوا ِبِإنهنع اِلحصي كُوٍت أَوس أَو    

ِلأَنَّ الْمدعى علَيِه يزعم أَنها لَم تزلْ عن ِملِْكِه وأَنه لَم يمِلكْها ِبالصلِْح ، وِإنما دفَع الِْعوض ِلافِْتداِء الْيِمِني وقَطِْع الْخصومِة 
فْعالش تبجا وهلَيع الَحا إذَا صأَمِه ، وجلَى وا عارد لَكم نمقِِّه وح نع ضِعو ذُهأْخا يِعي أَنَّ مدِم الْمعةُ ؛ ِلأَنَّ ِفي ز

  .الْمعاوضِة وجبت ِفيها الشفْعةُ 

  

  لُهةُ : قَوفْعا الشِفيه تبجاٍر وا ِبِإقْرهنع الَحفَِإنْ ص   

   .الِْملِْك ِللْمدِعي ، وِإنما استفَادها ِبالصلِْح فَكَانَ مبادلَةً ِلأَنه معتِرف ِب

  

  لُهِبِملِْكِه : قَو فرتِه فَِإنْ اعلَيى ععدأَلَ الْقَاِضي الْمةَ سفْعالش طَلَباَء ورى الشعإلَى الْقَاِضي فَاد ِفيعالش مقَدِإذَا تو
   ي يشفَع ِبِه ، وِإلَّا كَلَّفَه إقَامةَ الْبينِة الَِّذ

أَبهم الْمدعى علَيِه ؛ ِلأَنه متردد بين الْباِئِع ، والْمشتِري ؛ إذْ الْباِئع هو الْخصم إذَا كَانَ الْمِبيع ِفي يِدِه أَو الْمشتِري إذَا 
سأَلَ الْقَاِضي الْمدعى علَيِه أَي : ر أَنَّ الْمراد ِمنه الْمشتِري ِبدِليِل قَوِلِه بعد هذَا اُستحِلف الْمشتِري وقَولُه قَبض والظَّاِه

يِع وهو يقِْدر علَى إقَامِة الْبينِة ِبذَِلك فَِإنْ اعترف سأَلَه عن الداِر الَِّتي يشفَع ِبها ِلجواِز أَنْ تكُونَ قَد خرجت ِمن ِملِْك الشِف
الْمدعى علَيِه أَنها ِفي ِملِْكِه ثَبتت لَه الشفْعةُ ؛ ِلأَنه اعترف ِبما يستحق علَيِه ِبِه الشفْعةُ ، وِإنْ أَنكَر كُلِّف الْمدِعي إقَامةَ 

 ِملْكَه تسا لَيهلَِكنِدِه وا ِفي يهالَِّتي ذَكَر ارِذِه الدِه هلَيى ععدِع فَِإنْ قَالَ الْميالْب موا ِفي ِملِْكِه يِبه فَعشالَِّتي ي ارِة أَنَّ الدنيالْب
شفْعِة حتى يِقيم الْبينةَ أَنها ِملْكُه وعن أَِبي يوسف أَنه إذَا أَقَر لَه ِبالْيِد كَانَ الْقَولُ فَِإنَّ أَبا حِنيفَةَ ومحمدا قَالَا لَا يقْضى لَه ِبال

ي وهِري وتشاِء الْمِشر دعا بِبه فَعشاِرِه الَِّتي يد ِفيعالش اعفَِإنْ ب ا ِملْكُههِفيِع إنلَ الشقَو طَلَتب لَمعلَا ي اِء ، أَورِبالش لَمع
 طَلَتب ا قَدهةُ ؛ ِلأَنفْعالش دعت ٍة لَميؤاِر رِبِخي اٍء ، أَوِر قَضيِبغ اٍء ، أَوٍب ِبقَضيِه ِبعلَيع تدِه ِبأَنْ رإلَي تعجفَِإنْ ر هتفْعش.  

ى أَنه ِبالِْخياِر ثَلَاثًا ، ثُم اختار الْفَسخ فَهو علَى شفْعِتِه ؛ ِلأَنَّ ِملْكَه لَم يزلْ عنها فَِإنْ طَلَب الشفْعةَ ِفي وِإذَا باع الدار علَ
 لُهقَوةُ وفْعالش لَهِع ويِللْب قْضن هِمن اِر فَذَِلكِة الِْخيدم :ِإلَّا كَلَّفَهوسِة لَينيةَ الْبإقَام    

معناه أَنه يلْزمه ذَِلك ؛ ِلأَنَّ إقَامةَ الْبينِة ِمن حقُوِقِه وذَِلك موقُوف علَى اخِتياِرِه ، وِإنما معناه أَنه يسأَلُه هلْ لَه بينةٌ أَم لَا 
  .بينِة أَنَّ الدار الَِّتي يشفَع ِبها ِملْكُه ومعناه كَلَّفَه إقَامةَ الْ

  

  لُهةٌ : قَونيِفيِع بِللش تقَام كَلَ ، أَوفَِإنْ ن   

  .ثَبت ِملْك الداِر الَِّتي يشفَع ِبها 
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  لُهالْقَاِضي : قَو أَلَهس   

م لَا ؟ فَِإنْ أَنكَر اِلابِتياع ِقيلَ ِللشِفيِع أَِقم الْبينةَ ؛ ِلأَنَّ الشفْعةَ لَا تِجب إلَّا بعد ثُبوِت الْبيِع أَي سأَلَ الْمدعى علَيِه هلْ ابتاع أَ
.  

  

  لُهقَو :حتسا يِباَللَِّه م أَو اعتا ابِري ِباَللَِّه متشالْم ِلفحتا اُسهنع زجِه فَِإنْ عجالْو ةٌ ِمنفْعاِر شِذِه الدك ِفي هلَيع ق
 هالَِّذي ذَكَر   

 كُونَ قَداِز أَنْ يوِلج اعتا ابِباَللَِّه م لَفحتسلْطَِة أَنْ لَا يةُ ِبالْخفْعالش تإذَا كَان دوالْأَجةُ ، وفْعِه الشلَيع ِحقَّتتاُس فَِإنْ أَقَر
بتاع وسلَّم الشِفيع الشفْعةَ ، وِإنْ كَانت ِبالِْجواِر أَنْ يستحلَف علَى نفِْس اِلابِتياِع ِلئَلَّا يتأَولَ علَيِه أَنه ِممن لَا يستحق علَيِه ا

  .الشفْعةُ ِبالِْجواِر 

  

  لُهقَو :ِه الَِّذي ذَكَرجالْو ِمن ه   

" ذَكَره " أَي ِمن الْوجِه الَِّذي قَالَه الشِفيع إني اشتريت ، أَو حصلَت ِلي ِبالِْهبِة ، والِْعوِض ويحتِملُ أَنْ تكُونَ الْهاُء ِفي 

ره وهو الْخلْطَةُ ِفي بعِض الْمِبيِع ، أَو ِفي حق الْمِبيِع ، أَو راِجعةً إلَى السبِب أَي لَا يستحق علَي الشفْعةُ ِبالسبِب الَِّذي ذَكَ
 ِبالِْجواِر ، وِإنْ قَالَ الْمشتِري ِللْقَاِضي حلَف الشِفيع أَنه يطْلُب طَلَبا صِحيحا وأَنه طَلَبها ساعةَ ِعلِْمِه ِبالشراِء ِمن غَيِر تأِْخٍري

 لِّفُهحي هِلِس فَِإنجالْم اِمِه ِمنِقي كُوِتِه أَوس دعا بها طَلَبمإن هاِل أَنِتمِلاح.   

  

  لُهِلِس الْقَاِضي : قَوجإلَى م نالثَّم ِفيعالش ِضرحي ِإنْ لَمِة ، وفْعةُ ِفي الشعازنالْم وزجتو   

ناِكِم ِلأَنَّ الثَّمالْح اِء ِمنالْقَض ِري ، أَوتشالْم ا ِمنضِقلُ إلَّا ِبالرتنلَا يِه وِتقَاِل الِْملِْك إلَيان دعب ِجبا يمإن .  

  

  لُهِن : قَوالثَّم ارضإح هِة لَِزمفْعالْقَاِضي ِبالش ى لَهفَِإذَا قَض   

صِل وعن محمٍد أَنه لَا يقِْضي حتى يحِضر الشِفيع الثَّمن ؛ ِلأَنَّ الشِفيع قَد يكُونُ مفِْلسا فَيتعجلُ ِملْك وهذَا ظَاِهر ِروايِة الْأَ
نْ يحِبسها حتى يستوِفي الثَّمن ِمن الشِفيِع ، الْمشتِري ويتأَخر عنه الثَّمن ، وِإذَا قَضى الْقَاِضي ِبالداِر ِللشِفيِع فَِللْمشتِري أَ

 ، نالثَّم فَعدى يتِن حجالْقَاِضي ِفي الس هسبِإلَّا حو ، لَّمثَلَاثَةً فَِإنْ س ِن أَويمولَ يِن أُجِليِم الثَّمسلًا ِفي تأَج ِفيعالش ِإنْ طَلَبو
 قُضنلَا يو كِْمِه ِبذَِلكفُوِذ حن دعب هخفْساِء فَلَا يرالشِع ويِزلَِة الْبنِبم ِة ؛ ِلأَنَّ ذَِلكفْعذَ ِبالشالْأَخ.  
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  لُهِة : قَويؤالرِب وياِر الْعِبِخي ارالد درِفيِع أَنْ يِللشو   

   . كَانَ الْمشتِري قَد رآها وأَبرأَ الْباِئع ِمن الْعيِب لَا يبطُلُ ِخيار الشِفيِع ِفي الرد ِبالْعيِب ِلأَنه ِبمنِزلَِة الْمشتِري فَِإنْ

  

  لُهِة : قَوفْعِفي الش هاِصمخأَنْ ي ِدِه فَلَهِفي ي ِبيعالْمو ، اِئعالْب ِفيعالش رضِإذَا أَحو   

 الْيد لَه ولَا يسمع الْقَاِضي الْبينةَ حتى يحضر الْمشتِري فَيفْسخ الْبيع ِبمشهٍد ِمنه ، ويقِْضي ِبالشفْعِة علَى الْباِئِع وتجعلَ ِلأَنَّ
قُّهاِئِع فَحِد الْبإذَا كَانَ ِفي ي ِبيعِه ؛ ِلأَنَّ الْملَيةُ عدهةَ الْعنيالْب عمسي ا لَممِإنو ، نالثَّم ِفيوتسى يتح هسبح ِبِه ؛ ِلأَنَّ لَه لِّقعتم 

د صار أَجنِبيا لَا يد لَه حتى يحضر الْمشتِري ؛ ِلأَنَّ الِْملْك لَه ، وِإنْ كَانت الدار قَد قُِبضت لَم يعتبر حضور الْباِئِع ؛ ِلأَنه قَ
 لَا ِملْكو.  

  

  لُهقَو : هٍد ِمنهشِبم عيالْب خفْسفَي   

ا ِبناٌء علَى فَسخت الْبيع ِلئَلَّا يبطُلَ حق الشفْعِة ؛ ِلأَنه: فَسخت ِشراَء الْمشتِري خاصةً ولَا يقُولَ : صورةُ الْفَسِخ أَنْ يقُولَ 
 هضقَب ا إذَا كَانَ قَداِئِع ِبِخلَاِف ملَى الْبع ِه أَيلَيِة عدهِبالْع ِجعرذَا يِلهو هِري ِمنتشالْم هكَأَن ِصرييِه وفْقَةُ إلَيلُ الصوحِع فَتيالْب

   .عهدةُ علَى الْمشتِري ، والْعهدةُ ِهي ضمانُ الثَّمِن ِعند اسِتحقَاِق الْمِبيِع الْمشتِري وأَخذَه ِمن يِدِه حيثُ تكُونُ الْ

  

  لُهقَو : هتفْعش طَلَتب لَى ذَِلكع قِْدري وهو ِلمع ِحني ادهالِْإش ِفيعالش كرِإذَا تو   

   . وِإنما قَالَ وهو يقِْدر علَى ذَِلك ؛ ِلأَنه لَو حالَ بينه وبين الِْإشهاِد حاِئلٌ فَهو علَى شفْعِتِه يعِني ِبهذَا طَلَب الْمواثَبِة ،

  

  لُهفَِإنْ : قَو   

  

   صالَح ِمن شفْعِتِه علَى ِعوٍض  

  ِمن دراِهم ، أَو عرٍض 
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 تفْعش طَلَتب ذَهأَخ ضالِْعو درو ه   

؛ ِلأَنه يِصري ِبقَبوِل الِْعوِض معِرضا عنها ولَا يكُونُ لَه ِمن الِْعوِض شيٌء وكَذَا إذَا قَالَ الْمشتِري ِللشِفيِع اشتِر ِمني ولَا 
ا قَالَ لَه أُؤجرك ِمائَةَ سنٍة ِبِدرهٍم ، أَو أُِعريك جِميع عمِرك فَطَلَب تخاِصمِني ِفيها فَقَالَ اشتريت بطَلَت شفْعته وكَذَا إذَ

   .الشِفيع ذَِلك بطَلَت شفْعته وهِذِه كُلُّها ِحيلٌ ِفي إبطَاِل الشفْعِة 

  

  لُهقَو : هتفْعش طَلَتب ِفيعالش اتِإذَا مو   

 عنه ؛ ِلأَنَّ الْواِرثَ لَم يكُن لَه ِملْك ِعند عقِْد الْبيِع ومعناه إذَا مات الشِفيع بعد الْبيِع قَبلَ الْقَضاِء ِبالشفْعِة أَما إذَا ولَم تورثْ
ِلو لَاِزم عيِضِه فَالْبقَبِن وقِْد الثَّملَ ناِء قَبالْقَض دعب اتثَِتِه مر.  

 لُهقَو :  

   وِإذَا مات الْمشتِري لَم تسقُطْ  

ِلأَنَّ الْمستِحق لَها باٍق ولَا تباع ِفي ديِن الْمشتِري ووِصيِتِه فَِإنْ باعها الْقَاِضي ، أَو الْوِصي ، أَو أَوصى ِبها الْمشتِري 
   .لَ ذَِلك كُلَّه ويأْخذَ الدار ِلتقَدِم حقِِّه فَِللشِفيِع أَنْ يبِط

  

  لُهقَو : طَلَتِة بفْعِبالش ى لَهقْضلَ أَنْ يِبِه قَب فَعشا يم ِفيعالش اعِإذَا بو   

وهو اِلاتصالُ ِبِملِْكِه وسواٌء باع وهو عاِلم ِبِشراِء الْمشفُوعِة ، هذَا إذَا كَانَ الْبيع باتا ِلزواِل سبِب اِلاسِتحقَاِق قَبلَ التملُِّك 
ِملِْكِه فَيبقَى أَو لَم يعلَم فَِإنْ كَانَ بيعه ِبشرِط الِْخياِر لَه قَبلَ أَنْ يقْضى لَه ِبالشفْعِة لَم تبطُلْ شفْعته ؛ ِلأَنَّ ِخياره يمنع زوالَ 

   .اِلاتصالُ ، وهذَا إذَا اختار فَسخ الْبيِع وكَذَا إذَا طَلَب الشفْعةَ ِفي مدِة الِْخياِر فَذَِلك ِمنه نقْض ِللْبيِع ولَه الشفْعةُ 

  

  لُهقَو :فْعفَلَا ش ِفيعش وهو اعاِئٍع إذَا بِكيلُ الْبوو ةَ لَه   

  .؛ ِلأَنَّ عقْد الْبيِع يوِجب علَيِه تسِليم الْمِبيِع إلَى الْمشتِري فَِإذَا كَانَ التسِليم لَاِزما لَه كَانَ ذَِلك مبِطلًا ِلشفْعِتِه 

  

  لُهِري : قَوتشاِئِع ِللْمالْب نع كرالد ِمنإنْ ض كَذَِلكو   

   . ضمانَ الدرِك تصِحيح ِللْبيِع ، وِفي الْمطَالَبِة ِبالشفْعِة فَسخ ِلذَِلك فَلَا يِصح ِلأَنَّ
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  لُهةُ : قَوفْعالش فَلَه ِفيعش وهو اعتِري إذَا ابتشِكيلُ الْموو   

 ، والشفْعةَ تِجب بعده فَلَا تبطُلُ إلَّا ِبتسِليٍم ، أَو سكُوٍت ولَم يوجد واِحد ِمنهما ، ؛ ِلأَنَّ الْبيع يحصلُ ِللْموكِِّل ِبعقِْد الْبيِع
آِمر حاِضرا قُِضي لَه إنْ كَانَ الْ: كَيف يقْضى لَه ِبها قُلْت : وِلأَنَّ أَخذَه ِبالشفْعِة تتِميم ِللْعقِْد فَِلذَِلك صحت لَه فَِإنْ قُلْت 

ِبالشفْعِة علَى الْآِمِر ويؤمر الْمشتِري وهو الشِفيع ِبقَبِضها ِلنفِْسِه وعهدته علَى الْباِئِع ، وِإنْ كَانَ الْآِمر غَاِئبا قَبضها أَولًا 
تكَذَا إذَا اشِه ولَيةُ عدهالْعةُ ِللْآِمِر ، وفْعالش فَلَه عيالْب ارتفَاخ ِفيعش ريالْغ ذَِلكِرِه ويِلغ ارطَ الِْخيرشى ور.  

   .فْعِتِه هو علَى ش: الْوِكيلُ ِبطَلَِب الشفْعِة إذَا سلَّم الشفْعةَ جاز التسِليم ِعندهما وهو الصِحيح وقَالَ محمد : مسأَلَةٌ 

  

  لُهِفيِع : قَوةَ ِللشفْعاِر فَلَا شِط الِْخيرِبش اعب نمو   

 عبي ا لَمكَم اراِئِع فَصِملِْك الْب نِبيِع عالَ الْموز عنمي هِلأَن.  

  

  لُهةُ : قَوفْعالش تبجو ارقَطَ الِْخيفَِإنْ أَس   

   .الْماِنع عن الزواِل ويشترطُ الطَّلَب ِعند سقُوِط الِْخياِر ِفي الصِحيِح ؛ ِلأَنه إذَا أَسقَطَ الِْخيار لَِزمه الْبيع ِلأَنه زالَ 

  

  لُهةُ : قَوفْعالش تبجاِر وِط الِْخيرى ِبشرتاش نمو   

لِْملِْك عن الْمِبيِع إجماعا ، وِإذَا أَخذَها الشِفيع ِفي الثَّلَاِث وجب الْبيع ِلعجِز الْمشتِري عن الرد ولَا ؛ ِلأَنه لَا يمنع زوالَ ا
 هونِري دتشِللْم وهِط ورِبالش تثَب هِفيِع ؛ ِلأَنِللش ارِخي.   

  

  لُهقَو :ارد اعتاب نما وةَ ِفيهفْعا فَلَا شاًء فَاِسدا ِشر   

 وزجاِد فَلَا يِللْفَس قِْريرِة تفْعاِت الشِفي إثْبِخ ، واِل الْفَسِتمِض فَِلاحالْقَب دعا بأَماِئِع ، واِل ِملِْك الْبوِم زدِض فَِلعلَ الْقَبا قَبأَم.  

  

  لُهقَطَ الْ: قَواِنِع فَِإنْ أَساِل الْموةُ ِلزفْعالش تبجو خفَس   

ِلأَنَّ الْبيع الْفَاِسد قَد يملَك ِبِه ِعندنا إذَا اتصلَ ِبِه الْقَبض ، وِإنما مِنع ِمن الشفْعِة ِلثُبوِت حق الْباِئِع ِفي الْفَسِخ فَِإذَا سقَطَ 
ِخ زالْفَس ِمن قُّهح تبجذَا وفَِله اِنعالَ الْم.   
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  لُهِر : قَوما ِبِمثِْل الْخذَهأَخ يا ِذمهِفيعشِزيٍر وِخن ٍر أَوما ِبخارد يِذم ِمن يى ِذمرتِإذَا اشو   

 ، كَما لَو اشتراها ِبشاٍة ، أَو عبٍد فَِإنْ أَسلَم الذِّمي قَبلَ - س ِبِمثِْلي  ِلأَنه لَي- ، وِقيمِة الِْخنِزيِر - ِلأَنها ِمن ذَواِت الْأَمثَاِل -
  .أَنْ يأْخذَها ِبالشفْعِة فَلَه أَنْ يأْخذَها ِبِقيمِة الْخمِر ِلعجِزِه عن تسِليِم الْخمِر 

  

  لُهِل: قَوسا مهِفيعِإنْ كَانَ شِزيِر والِْخنِر ، ومِة الْخا ِبِقيمذَها أَخم   

   .وِإنْ كَانَ شِفيعها مسِلما وِذميا أَخذَ الْمسِلم ِنصفَها ِبِنصِف ِقيمِة الْخمِر والذِّمي ِنصفَها ِبِمثِْل ِنصِف الْخمِر 

  

  لُهِة إلَّا : قَوةَ ِفي الِْهبفْعلَا شوٍط ورشٍض مكُونَ ِبِعوأَنْ ت   

 رٍء آخيلَى شع اِهِم ، أَورالد لَى كَذَا ِمنع ارِذِه الدت لَك هبهقُولَ والٌ -ِبأَنْ يم وه - ا أَوِرحيا ِبالِْإذِْن صضقَابتو ، 
الْآخِر فَلَا شفْعةَ ِفيها ، ثُم ِفي الِْهبِة ِبشرِط الِْعوِض يشترطُ الطَّلَب وقْت دلَالَةً فَِإنْ لَم يتقَابضا ، أَو قَبض أَحدهما دونَ 

رلَى شع قَارع لَه ِهبِإنْ وفَى ، وصتساِطلٌ كَذَا ِفي الْمب هِليمسِن فَتلَيدِض الْبلَ قَبةَ قَبفْعالش لَّمس ى لَوتِض حِض الْقَبِط الِْعو
 هضوا علَا ِفيمةَ ِفيِه وفْعفَلَا ش ذَِلك دعب هضوع ثُم ،.   

  

  لُهِري : قَوتشلُ الْملُ قَوِن فَالْقَوِري ِفي الثَّمتشالْمو ، ِفيعالش لَفتِإذَا اخو   

 ِبالثَّمِن الَِّذي قَالَه الْمشتِري ، وِإنْ شاَء ترك هذَا إذَا لَم يِقم الشِفيع بينةً فَِإنْ أَقَام مع يِميِنِه والشِفيع ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَخذَ
  .الشِفيع بينةً قُِضي ِبها 

  

  لُها : قَومهدِفيِع ِعنةُ الشنيةُ بنيةً فَالْبنيا بفَِإنْ أَقَام   

   .أَبو يوسف بينةُ الْمشتِري ِلأَنها أَكْثَر إثْباتا وقَالَ 

  

  لُهقَو : اِئعا قَالَ الْبِبم ِفيعا الشذَهأَخ نالثَّم قِْبضي لَمو هأَقَلَّ ِمن اِئعى الْبعادا ونِري ثَمتشى الْمعِإذَا ادو   

  . يِد الْباِئِع ، أَو ِفي يِد الْمشتِري وكَانَ ذَِلك حطا عن الْمشتِري سواٌء كَانت الدار ِفي

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                496

  لُهاِئِع : قَوِل الْبإلَى قَو ِفتلْتي لَماَء وِري إنْ شتشا قَالَ الْما ِبمذَهأَخ نالثَّم ضِإنْ كَانَ قَبو   

فَى الثَّموتا اسلَم ه؛ ِلأَن ِبينكَالْأَج وه ارصقِْد والْع كْمى حهتان ن.   

  

  لُهِفيِع : قَوالش نع قَطَ ذَِلكِن سالثَّم ضعِري بتشالْم نع اِئعطَّ الْبِإذَا حو   

ِفيِع حالش نطُّ عحِن يِبالثَّم ِفيعا الشذَها أَخم دعطَّ بكَذَا إذَا حِض وعب ِمن أَهركَذَا إذَا أَبِر والْقَد ِه ِبذَِلكلَيع ِجعري هى إنت
  .الثَّمِن ، أَو وهبه لَه فَحكْمه حكْم الْحطِّ 

  

  لُهِفيِع : قَوالش نقُطْ عسي ِن لَمالثَّم ِميعج هنطَّ عِإنْ حو   

   .ِبكَِلمٍة واِحدٍة ، أَما إذَا كَانَ ِبكَِلماٍت يأْخذُه ِبالْأَِخريِة وهذَا إذَا حطَّ الْكُلَّ 

  

  لُهقَو : ِفيعةُ الشاديالز ملْزت ِن لَمِفي الثَّم اِئعِري الْبتشالْم ادِإنْ زو   

 ِفيعِل ؛ ِلأَنَّ الشِن الْأَوا ِبالثَّمذُهأْخي هى إنتح ا ِهيمةُ إناديالزقِْد واِل الْعذْكُوِر ِفي حِر الْمِذ ِبالْقَدالْأَخ قح لَه تثَب قَد
   .ِبتراِضيِهما وتراِضيِهما لَا يجوز ِفي إسقَاِط حق الْغيِر 

  

  لُهلَى: قَوع مهنيةُ بفْعاُء فَالشفَعالش عمتِإذَا اجلَاِك والْأَم ِتلَافاخ ربتعلَا يِة وِويِبالس ُءوِسِهمِد ردع    

 اِفِعيقَالَ الشو : اِحبص اعا فَبهسدِر سِللْآخا وِر ثُلُثُهِللْآخا وفُهِنص ِدِهمثَلَاثٍَة ِلأَح نيب ارد هتورصاِء وِصبقَاِديِر الْأَنلَى مع
ا النندِن ِعنفَيا ِنصمهنيا بِبه ةَ قُِضيفْعِريكَاِن الشالش طَلَبِصيِبِه ون ِميعِف جص.  

 اِفِعيقَالَ الشو :لًا واِء أَوفَعالش ِمن اِحدو رضح لَوِس وداِحِب السا ِلصثُلُثُهاِحِب الثُّلُِث وا ِلصفَِإنَّ أَثْلَاثًا ثُلُثَاه هتفْعش تأَثْب
 وها وارى درتلًا اشجأَنَّ ر لَواِر وِف الدِبِنص ى لَهةَ قَضفْعالش تأَثْبو رآخ ِفيعش رضإذَا ح ا ، ثُمِميِعهِبج قِْضي لَهي الْقَاِضي

ها ، وِإنْ جاَء شِفيع أَولَى ِمنه قَضى لَه ِبجِميِعها ، وِإنْ جاَء شِفيع دونه فَلَا شِفيعها ، ثُم جاَء شِفيع ِمثْلُه قَضى لَه ِبِنصِف
تثَب اِضرالْح فَطَلَب مهضعب غَابو مهضعب رضاُء فَحفَعاِر شِحِه إذَا كَانَ ِللدرقَالَ ِفي ش ِدينجكَذَا ِفي الْخ ةَ لَهفْعش لَه 
حق الشفْعِة ِفي الْجِميِع ؛ ِلأَنَّ الْغاِئب يجوز أَنْ يطْلُب ويجوز أَنْ لَا يطْلُب فَلَا يسقُطُ حق الْحاِضِر ِبالشك فَِإنْ جاَء 

أَنا آخذُ النصف ، أَو الثُّلُثَ وهو ِمقْدار حقِِّه لَم : ِئِب الْغاِئب وطَلَب حقَّه شاركَه ، وِإنْ كَانَ الْحاِضر قَالَ ِفي غَيبِة الْغا
 ِميعذُ الْجأْخلْ يب ذَِلك لَه كُناَء -يإنْ ش  - عدي أَو ، .  

لَا ي هأَن اٌء ظَنوس هتفْعش طَلَتاِر بالد فِنص اِضرالْح اِبيِع إذَا طَلَبنِفي الْيفَِإنْ قَالَ و ظُني لَم أَو ، ى ذَِلكِسو ِحقتس
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 اِضرالْح : فصذَ النأْخأَنْ ي فَلَه فصذُ إلَّا النلَا آخ اِئبفَقَالَ الْغ عدت ذَ الْكُلَّ أَوأْخا أَنْ تةَ إمفْعالش طْلُبي اِئباَء الْغا جلَم
أَكْثَر هملْزلَا يلَىوع مقْسياِعِل والْج ققُطُ حسيو ذَِلك لَه كُني ٍض لَمعِلب قَّهاِء حفَعالش ضعلَ بعفَِإنْ ج هِمن    

   . أَو يدع عدِد من بِقي فَِإذَا كَانَ ِللداِر شِفيعاِن فَسلَّم أَحدهما لَم يكُن ِللْآخِر إلَّا أَنْ يأْخذَ الْكُلَّ

  

  لُهِتِه : قَوِبِقيم ِفيعا الشذَهٍض أَخرا ِبعارى درتاش نمو   

  .ِلأَنه ِمن ذَواِت الِْقيِم 

  

  لُها ِبِمثِْلِه : قَوذَهوٍن أَخزوم ِكيٍل ، أَوا ِبماهرتِإنْ اشو   

   .ِلأَنه ِمن ذَواِت الْأَمثَاِل 

  

   وِإنْ باع عقَارا ِبعقَاٍر أَخذَ الشِفيع كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِبِقيمِة الْآخِر : ولُه قَ 

  .هذَا إذَا كَانَ شِفيعا لَهما جِميعا أَما إذَا كَانَ شِفيعا ِلواِحٍد ِمنهما أَخذَه ِبِقيمِة الْآخِر 

  

  لُهقَو :لَغَ الشِإذَا بو ، أَلْف هتِعٍري ِقيمِبش طٍَة ، أَوِبِحن ِبأَقَلَّ ، أَو تا ِبيعهأَن ِلمع ثُم ، هتفْعش لَّمِبأَلٍْف فَس تا ِبيعهأَن ِفيع
   أَو أَكْثَر فَتسِليمه باِطلٌ ولَه الشفْعةُ 

ي هِلأَنا ، وورِليِغ غُربلَا ِلأَنَّ ِفي التِعِري والشطَِة وفِْع الِْحنلَى دع قِْدري قَدلَى الْأَلِْف وع قِْدرلَا يونَ الْأَلِْف وا دفِْع ملَى دع قِْدر
  .يقِْدر علَى دفِْع الْأَلِْف 

  

  لُهقَو : أَكْثَر أَو ، ا أَلْفهتِقيم اِنرينِبد تا ِبيعهانَ أَنِإنْ بو ةَ لَهفْعفَلَا ش   

  .يعِني إذَا سلَّم ، وِإنْ كَانَ ِقيمتها أَقَلَّ ِمن أَلٍْف فَلَه الشفْعةُ 

 فَرقَالَ زِلفَاِن : وتخاِن مسا ِجنمهِن ؛ ِلأَنيهجِفي الْو ةُ ثَمفْعالش لَه.   
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  لُهقَو : ِإذَا ِقيلَ لَهو :شةُ إنَّ الْمفْعالش فَلَه هرغَي هأَن ِلمع ةَ ، ثُمفْعالش لَّمفُلَانٌ فَس ِريت   

يما ِفي ِلأَنَّ الِْإنسانَ قَد يصلُح لَه مجاورةُ زيٍد ولَا يصلُح لَه مجاورةُ عمٍرو فَِإذَا سلَّم ِلمن يرضى ِبِجواِرِه لَم يكُن ذَِلك تسِل
 ِصيبذَ نأْخأَنْ ي كَانَ لَهٍد ويِلز هِليمست حو صرمعو ديز هأَن ِلمع ثُم ، لَّمفَس ديز ِريتشإنَّ الْم ِإذَا ِقيلَ لَهِرِه ، وغَي قح

هلَغِإنْ بقِِّه ، وِفي ح دوجي لَم ِليمسٍرو ؛ ِلأَنَّ التمةُ عفْعالش ا فَلَهكُلُّه تِريتا اُشهأَن ِلمع ثُم ، لَّماِر فَسالد فى ِنصرتاش هأَن 
 جِميِعها كَانَ مسلِّما ِفي ، وِإنْ بلَغه أَنها ِبيعت كُلُّها فَسلَّم ، ثُم بانَ أَنَّ الَِّذي ِبيع ِنصفُها فَلَا شفْعةَ لَه ؛ ِلأَنه إذَا سلَّم ِفي

جزِء كُلٍّ ِمنها فَيِصح تسِليمه ِفي الْقَِليِل ، والْكَِثِري قَالَ ِفي الذَِّخريِة هذَا محمولٌ علَى ما إذَا كَانَ ثَمن النصِف ِمثْلَ ثَمِن 
 فَسلَّم ثُم ظَهر أَنه اشترى النصف ِبالْأَلِْف أَما إذَا أُخِبر أَنه اشترى الْكُلَّ ِبأَلٍْف ، ثُم الْكُلِّ ِبأَنْ أُخِبر أَنه اشترى الْكُلَّ ِبأَلٍْف

   .بانَ أَنه اشترى النصف ِبخمِسِمائٍَة فَِإنه علَى شفْعِتِه 

  

  لُهقَو :ِرِه فَهيا ِلغارى درتاش نمِة وفْعِفي الش مصالْخ و   

  .ِلأَنه هو الْعاِقد وِللشِفيِع أَنْ يأْخذَها ِمن يِد الْوِكيِل ويسلِّم إلَيِه الثَّمن وتكُونَ الْعهدةُ علَيِه 

  

  لُهكِِّل : قَووا إلَى الْمهلِّمسإلَّا أَنْ ي   

سلِّم الشفْعةَ ِللْمشتِري فَقَالَ سلَّمتها لَك : لَم يبق لَه يد فَيكُونُ الْخصم هو الْموكِّلَ ولَو قَالَ ِللشِفيِع أَجنِبي ِلأَنه إذَا سلَّمها 
ناِن ؛ ِلأَنَّ الْأَجسِتحا ِفي اِلاسِليمسا كَانَ تهنت عضرأَع ا ، أَوتهبهو قَالَ ، أَو ها لَك فَكَأَنتهلَّمٍد فَقَالَ سيِلز هاطَبإذَا خ ِبي

الشِفيع لَما خاطَبه الْأَجنِبي قَد سلَّمت لَك شفْعةَ هِذِه الداِر أَو وهبت لَك شفْعتها لَم : سلَّمتها لَه ِمن أَجِلك ، وِإنْ قَالَ 
ت ذَِلك كُنأٌ يدتبم كَلَام ها ؛ ِلأَنِليمس.   

  

  لُهقَو : ةَ لَهفْعفَلَا ش ِفيعِلي الشالَِّذي ي داٍع ِفي طُوِل الْحِذر اراِرِه إلَّا ِمقْدد اعِإذَا بو   

يِليِه فَِإذَا استثْناه حصلَ الْبيع ِفيما لَا ِجوار لَه وهِذِه ِحيلَةٌ ِلانِقطَاِع الِْجواِر ؛ ِلأَنَّ الِْجوار إنما يحصلُ لَه ِبالذِّراِع الَِّذي 
  .ِلِإسقَاِط الشفْعِة وكَذَا إذَا وِهب ِمنه هذَا الْقَدر وسلَّمه إلَيِه 

  

  لُها فَ: قَوهتِقيب اعب ٍن ، ثُما ِبثَمها ِمنمهس اعِإنْ بونَ الثَّاِني وِل دِم الْأَوهاِر ِفي السةُ ِللْجفْعالش   

وهو أَيضا ِحيلَةٌ أُخرى ، وِإنما كَانَ كَذَِلك ؛ ِلأَنَّ الشِفيع جار ِفيِه ، والْجار يستِحق ِببيِع بعِض الداِر كَما يستِحق ِببيِع 
هتورصا وِميِعهِعِمائٍَة جا ِبِتساعشا مهِمن رشالْع ِبيعي هفَِإن ِفيعا الشذُهأْخٍه لَا يجلَى وا عهعيب اداِوي أَلْفًا فَأَرست ارد لٌ لَهجا ر
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اصا خِرهشِفي ع تثْبا تمةُ إنفْعا ِبِمائٍَة فَالشاِرهشةَ أَععِتس ِبيعي اِر ؛ ِلأَنَّ ، ثُمشِة الْأَععسةُ ِفي التفْعالش لَه تثْبلَا تِنِه وةً ِبثَم
  .الْمشتِري ِحني اشترى ِتسعةَ أَعشاِرها صار شِريكًا ِفيها ِبالْعشِر 

  

  لُهةُ : قَوفْعا فَالشبِه ثَوإلَي فَعد ٍن ، ثُمِبثَم اعتِإنْ ابِب وونَ الثَّوِن دِبالثَّم   

؛ ِلأَنَّ الشفْعةَ إنما تِجب ِبالِْعوِض الَِّذي وقَع علَيِه الْعقْد وهو الثَّمن والثَّوب لَم يقَع علَيِه الْعقْد ، وِإنما ملَكَه ِبعقٍْد ثَاٍن فَلَا 
   .يؤخذُ ِبِه 

  

  لُهكْ: قَولَا تو فوسأَِبي ي دِة ِعنفْعقَاِط الشالِْحيلَةُ ِفي إس هر   

 هكْرِه فَلَا يلَيع قاِب حإجي نع اعِتنام هِلأَن.  

  

  لُهٍد : قَومحم دِعن هكْريو   

ِحيلَِة تبِقيةُ الضرِر علَيِه فَلَم يجز ، والْفَتوى علَى قَوِل أَِبي ؛ ِلأَنَّ الشفْعةَ تِجب ِلدفِْع الضرِر عن الشِفيِع ، وِفي إباحِة الْ
يوسف قَبلَ الْوجوِب وعلَى قَوِل محمٍد بعد الْوجوِب يعِني إذَا كَانت الِْحيلَةُ بعد الْبيِع تكُونُ الْفَتوى علَى قَوِل محمٍد ، 

كَانت قَبلَه فَعلَى قَوِل أَِبي يوسف وعلَى هذَا اختلَفُوا ِفي الِْحيلَِة ِلِإسقَاِط الزكَاِة فَأَجازها أَبو يوسف وكَِرهها محمد وِإنْ 
قَاِط الْحِفي الِْحيلَِة ِلِإس ِتلَافذَا اِلاخكَذَا هٍد ومحِل ملَى قَوى عوالْفَتى إلَى ، ودعتِة ودجةَ السآي كرإذَا ت هوا أَنعمأَجو ، ج

 ِدينجكَذَا ِفي الْخ هكْري هةُ أَندجِه السلَيع ِجبلَا ت ا ِلكَيِرهغَي.   

  

  لُهقَو :فْعِفيِع ِبالشى ِللشقَض ثُم سغَر ِري ، أَوتشى الْمنِإذَا باِء ، وِة الِْبنِقيمِن وا ِبالثَّمذَهاَء أَخاِر إنْ شِبالِْخي وِة فَه
 هِري قَلْعتشالْم اَء كُلِّفِإنْ شا ، وقْلُوعِس مرالْغو   

خذَ الْأَرض ، والِْبناَء ِبِقيمِتِه قَاِئما ، أَو تدع ؛ وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد وزفَر وعن أَِبي يوسف يقَالُ ِللشِفيِع إما أَنْ تأْ
 أَكِّدتم قِبِه ح لَّقعلٍّ تحى ِفي منب ها أَنلَنو هقَلْع كَلَّففَلَا ي ِملْكُه ضلَى أَنَّ الْأَرع اهنب هاِء ؛ ِلأَنِفي الِْبن ِحقم ِريتشِلأَنَّ الْم

 هعيب قُضنذَا يِلهِه ولَيع مقَدتي هِري ؛ ِلأَنتشالْم قح ى ِمنِفيِع أَقْوالش قِلأَنَّ حو قالْح لَه نِة مِجه ِليٍط ِمنسِر تغَي نِر عيِللْغ
نْ يأْخذَها ويأْمر ِبهدِم الْمسِجِد وعن أَِبي يوسف لَيس لَه أَنْ يأْخذَها ؛ وِهبته ولَو اشترى أَرضا فَبناها مسِجدا فَِللشِفيِع أَ

حق الشِفيِع ساِبق ِلأَنه قَد أَحدثَ ِفيها معنى لَا يلْحقُه الْفَسخ فَأَشبه الْمشتِري ِشراًء فَاِسدا إذَا أَعتق الْعبد الْمشترى ولَنا أَنَّ 
 ِمن ارِذِه الدت هقَالَ ِبع لَو هِليِل أَنِري ِبدتشوِلِه ِفي ِملِْك الْمخلَ دِبيِع قَبالْم ناِئِع عِة الْبغْبِبر تثَب قَّهِري ؛ ِلأَنَّ حتشالْم قِلح
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  .شِفيِع الشفْعةُ ، وِإنْ لَم يمِلكْها الْمشتِري فُلَاٍن وأَنكَر فُلَانٌ الشراَء يثْبت ِلل

  

  لُهِس : قَورالْغاِء ، وِة الِْبنِبِقيم ِجعرلَا يِن وِبالثَّم عجر ِحقَّتتاُس ثُم ، سغَر ا ، أَوى ِفيهنفَب ِفيعا الشذَهِإذَا أَخو   

فَِلأَنَّ الْمِبيع لَما لَم يسلَّم لَه رجع ِبثَمِنِه ، وِإنما لَم يرِجع ِبِقيمِة الِْبناِء ، والْغرِس ؛ ِلأَنَّ الرجوع إنما أَما الرجوع ِبالثَّمِن 
باِئِع ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما لَم يوجب لَه الِْملْك يِجب ِلأَجِل الْغروِر ولَم يوجد ِمن الْمشتِري غُرور وكَذَا لَو أَخذَها ِمن الْ

   ِفي هِذِه الداِر ، وِإنما هو الَِّذي

أَنَّ الْم ِحقَّتتاُس ثُم ، سغَر ا أَوى ِفيهنا فَبارى درتاش نلَى أَنَّ موا ععمأَجا واِرِهمِتيِر اخيا ِبغذَهِة أَخِبِقيم ِجعري ِريتش
 ِإنْ لَمو ، قْضِه النإلَي لِّمسيا وِنيباِء مِة الِْبنِبِقيم ِجعرأَنْ ي لَهِه وا إلَيهِليمستِع ، ويِبالْب هغَر هاِئِع ؛ ِلأَنلَى الْبِس عرالْغاِء ، والِْبن

جر قْضِه النإلَي لِّمساِبيِع ينكَذَا ِفي الْي رِن لَا غَيِبالثَّم ع.   

  

  لُهقَو : ذَهاَء أَخاِر إنْ شِبالِْخي ِفيعٍد فَالشِل أَحِر ِفعياِن ِبغتسالْب رجش فج ا ، أَوهاؤِبن قرتاح أَو ، ارالد تمدهِإذَا انو
   َء ترك ِبجِميِع الثَّمِن ، وِإنْ شا

ِلأَنَّ الِْبناَء ، والْغرس تاِبع حتى دخلَا ِفي الْبيِع ِمن غَيِر ِذكٍْر فَلَا يقَاِبلُهما شيٌء ِمن الثَّمِن ما لَم يِصريا مقْصوديِن وِلهذَا 
   .يِبيعهما مرابحةً ِبكُلِّ الثَّمِن ِفي هِذِه الصورِة 

  

  لُهذَ : قَوأْخأَنْ ي لَه سلَيو عِإنْ ِشئْت فَدا ، وِتهةَ ِبِحصصرذْ الْعِفيِع إنْ ِشئْت فَخاَء ِقيلَ ِللشِري الِْبنتشالْم قَضِإنْ نو
 قْضالن   

ِف الْأَوِل ؛ ِلأَنَّ الْهلَاك ِفيِه ِبآفٍَة سماِويٍة ولَيس ِللشِفيِع أَنْ يأْخذَ ِلأَنه صار مقْصودا ِبالِْإتلَاِف فَيقَاِبلُه شيٌء ِمن الثَّمِن ِبِخلَا
كَأَنه باعه وكَذَا النقْض ؛ ِلأَنه صار مفْصولًا منقُولًا فَلَم يبق تبعا وكَذَا إذَا هدم الِْبناَء أَجنِبي ؛ ِلأَنَّ الِْعوض سلِّم ِللْمشتِري فَ

 عزن كَذَا لَوٍء ، ويِر شيِري ِبغتشِللْم لِّمسأَنْ ي وزجلَا يةٌ وقَاِئم نيع وهو هنع قَطَتةَ سفْعفِْسِه ؛ ِلأَنَّ الشِبن مدهإذَا ان
   . ِحصته الْمشتِري باب الداِر وباعه تسقُطُ عن الشِفيِع
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  لُها : قَوِرهِبثَم ِفيعا الشذَهأَخ را ثَمِلهخِفي نا ، وضأَر اعتاب نمو   

ِل ثَمخِفي الن سلَيا وهاعتكَذَا إذَا ابِر ِذكٍْر وغَي لُ ِمنخدلَا ي هِع ؛ ِلأَنيِفي الْب رالثَّم إذَا ذَكَر اهنعمِري وتشِد الْمِفي ي رفَأَثْم ر
  .فَِإنَّ الشِفيع يأْخذُ ؛ ِلأَنه مِبيع تبعا ؛ ِلأَنَّ الْبيع سرى إلَيِه 

  

  لُهقَو : هتِفيِع ِحصالش نقَطَ عِري ستشالْم هدفَِإنْ ج   

 ِفي الْبيِع مقْصودا فَيقَاِبلُه شيٌء ِمن الثَّمِن أَما ِفي الْفَصِل الثَّاِني فَِإنه يأْخذُ ما ِسوى هذَا جواب الْفَصِل الْأَوِل ؛ ِلأَنه دخلَ
يقَاِبلُه شيٌء ِمن الثَّمِن كَذَا ِفي الثَّمِر ِبجِميِع الثَّمِن ؛ ِلأَنَّ الثَّمر لَم يكُن موجودا ِعند الْعقِْد فَلَا يكُونُ مِبيعا إلَّا تبعا فَلَا 

   .الِْهدايِة 

  

  لُهِة : قَويؤالر ارِخي ا فَلَهآهر كُني لَماِر وِفيِع ِبالدى الْقَاِضي ِللشِإذَا قَضو   

رِري أَنْ يتشِللْم وزجا يِري فَكَمتشِزلَِة الْمنِبم ِفيع؛ ِلأَنَّ الش ِفيعِب فَكَذَا الشيالْعِة ، ويؤاِر الرا ِبِخيهد.  

  

  لُهقَو : هاَءةَ ِمنرطَ الْبرِري شتشِإنْ كَانَ الْما ، وهدرأَنْ ي ا فَلَهبيا عِبه دجِإنْ وو   

   . حق الشِفيِع ؛ ِلأَنَّ الْمشتِري لَيس ِبناِئٍب عنه فَلَا يمِلك إسقَاطَ

  

  لُهقَو : لُ ، ثُمالْأَج قَِضينى يتح رباَء صِإنْ شالٍّ ، وٍن حا ِبثَمذَهاَء أَخاِر إنْ شِبالِْخي ِفيعٍل فَالشجؤٍن مِبثَم اعتِإذَا ابو
   يأْخذَها 

 مؤجٍل ثُم إذَا أَخذَها ِبثَمٍن حالٍّ ِمن الْباِئِع سقَطَ الثَّمن عن الْمشتِري ، وِإنْ أَخذَها ولَيس لَه أَنْ يأْخذَها ِفي الْحاِل ِبثَمٍن
 لُهقَوا كَانَ وِلِه كَمِري إلَى أَجتشلَى الْماِئِع عِللْب نِري كَانَ الثَّمتشالْم قَِض: ِمننى يتح رباَء صِإنْ شو ربالص هادرلُ مالْأَج ي

 فوسا ِخلَافًا ِلأَِبي يمهدِعن هتفْعش طَلَتب هنع كَتس ى لَوتاِل حِه ِفي الْحلَيع ا الطَّلَبِذ أَمالْأَخ نع.   

  

  لُهِبا: قَو اِرِهمةَ ِلجفْعفَلَا ش قَاركَاُء الْعرالش مِإذَا قَسِة وملِْقس   

   .ِلأَنَّ الِْقسمةَ لَيست ِبتمِليٍك ، وِإنما ِهي تمِييز الْحقُوِق وذَِلك لَا يستحق ِبِه الشفْعةُ 
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  لُهِإذَا : قَوو   

  

 ؤاِر رِري ِبِخيتشا الْمهدر ةَ ، ثُمفْعالش ِفيعالش لَّما فَسارى درتاِء قَاٍض اشٍب ِبقَضيع ٍط ، أَورش ٍة ، أَوي   

  فَأَراد الشِفيع أَنْ يأْخذَها ِبالشفْعِة 

  ةَ لَهفْعفَلَا ش   

  .وِإنْ ردها ِبعيٍب بعد الْقَبِض ِبغيِر قَضاِء قَاٍض أَخذَها ِبالشفْعِة 

  

  لُهِر : قَويا ِبغهدِإنْ رةُ وفْعِفيِع الشلَا فَِللشقَايت اِء قَاٍض ، أَوقَض   

 لُهقَواِضي وراِل ِبالتاِل ِبالْملَةُ الْمادبم وهِع ويوِد الْبجِفيِع ِلوالش قِفي ح عيا بقِِّهمِفي ح خلَا قَالَ ِفي : ِلأَنَّ الِْإقَالَةَ فَسقَايت أَو
 ِخيى الْكَررٍأ أَلَا تدتبكِْم ِملٍْك ملَى حاِئِع عإلَى الْب تادا عهةَ ؛ ِلأَنفْعِفيِع الشفَِإنَّ ِللش هدعب ِض ، أَولَ الْقَبلَا قَبقَاياٌء توس

إذَا اشترى دارا فَسلَّم الشِفيع الشفْعةَ ، ثُم :  ِفي الِْهدايِة أَنها دخلَت ِفي ِملِْكِه ِبقَبوِلِه وِرضاه فَصار ذَِلك كَالشراِء ِمنه قَالَ
ردها الْمشتِري ِبِخياِر رؤيٍة ، أَو شرٍط ، أَو عيٍب ِبقَضاِء قَاٍض فَلَا شفْعةَ ِللشِفيِع ؛ ِلأَنه فَسخ ِمن كُلِّ وجٍه ولَا فَرق ِفي 

ذَا بِض ؛ ِلأَنَّ هالْقَب دعِب بيِبالْع دالر هادرمةُ وفْعِفيِع الشلَا فَِللشقَايت اٍء ، أَوِر قَضيٍب ِبغيا ِبعهدِإنْ رِمِه ، ودعِض والْقَب ني
   قَبلَه فَسخ ِمن الْأَصِل ، وِإنْ كَانَ ِبغيِر قَضاٍء

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                503

  

   الشركة  كتاب 

 اللَّه هِحمِح قَالَ ربالرِل وِن ِفي الْأَصاِركَيشتالْم نيقٍْد بع نةٌ عارِع ِعبرِفي الشلْطَةُ ، والْخ ِة ِهيِركَةُ ِفي اللُّغالش  

   الْعين يِرثُها الرجلَاِن ، أَو يشتِرياِنها : شِركَِة أَملَاٍك وشِركَِة عقُوٍد ؛ فَشِركَةُ الْأَملَاِك : الشِركَةُ علَى ضربيِن  

؛ ِلأَنَّ هِذِه أَسباب الِْملِْك وكَذَا ما وِهب لَهما ، أَو أُوِصي لَهما ِبِه فَقَِبلَاه وكَذَا إذَا اختلَطَ مالُ كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِبماِل 
يمتلْطًا لَا ياِحِبِه خص ز.  

  

  لُهقَو : ِبيناِحِبِه كَالْأَجِصيِب صا ِفي نمهاِحٍد ِمنكُلُّ وِر إلَّا ِبِإذِْنِه وِصيِب الْآخِفي ن فرصتا أَنْ يِدِهمِلأَح وزجلَا يو   

  .يٍة ِلأَنَّ تصرف الِْإنساِن ِفي ماِل غَيِرِه لَا يجوز إلَّا ِبِإذٍْن أَو ِولَا

  

  لُهالثَّاِني : قَو برالضو   

  

   شِركَةُ الْعقُوِد  

  .قَِبلْت : شاركْتك ِفي كَذَا ويقُولَ الْآخر : وركْنها الِْإجياب ، والْقَبولُ وهو أَنْ يقُولَ أَحدهما 

  

  لُهٍه : قَوجِة أَوعبلَى أَرع ِهيو :ٍة وضفَاووِه مجِركَِة الْوشاِئِع ونِركَِة الصشاٍن وِعن   

شِركٍَة ِبالْأَمواِل وشِركٍَة ِبالْأَعماِل وشِركٍَة ِبالْوجوِه ، وكُلُّ واِحٍد ِمنها علَى : وِفي الْخجنِدي الشِركَةُ علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه 
   .مفَاوضٍة وِعناٍن: وجهيِن 

  

  لُهِن : قَويرالْح نيب وزجا فَتِديِنِهما وِفِهمرصتا واِلِهما ِفي مياوستيلَاِن وجالر ِركتشأَنْ ي وِة فَهضفَاوِركَةُ الْما شفَأَم
   لْمملُوِك ولَا بين الصِبي ، والْباِلِغ ولَا بين الْمسِلِم ، والْكَاِفِر الْمسِلميِن الْباِلغيِن الْعاِقلَيِن ولَا تجوز بين الْحر ، وا

عروِض ، ِلأَنَّ مقْتضاها التساِوي ِفي الْماِل الَِّذي يِصح عقْد الشِركَِة علَيِه كَالْأَثْماِن فَأَما ما لَا يِصح عقْد الشِركَِة علَيِه كَالْ
   والْعقَاِر فَلَا يعتبر التفَاضلُ ِفيِه ؛ ِلأَنَّ ما لَا ينعِقد الشِركَةُ علَيِه فَالتفَاضلُ ِفيِه لَا يمنع ِصحتها كَالتفَاضِل ِفي
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ماِل الْآخِر ِبديٍن لَه علَى إنساٍن آخر لَم يؤثِّر ذَِلك ؛ ِلأَنَّ الزوجاِت ، والْأَولَاِد وكَذَا إذَا كَانَ مالُ أَحِدِهما يفْضلُ علَى 
الدين لَا يِصح عقْد الشِركَِة علَيِه كَذَا ِفي الْقَاِضي ولَا تِصح الْمفَاوضةُ إلَّا ِبلَفِْظ الْمفَاوضِة ؛ ِلأَنَّ الْعامةَ لَا يِقفُونَ علَى 

رلَفْظَ ش ذْكُري ِإنْ لَمو ، تحا صهاِنيعم ِرفعا يلَه اِقدا إذَا كَانَ الْعا فَأَماهنعِم مدِلع ِصحت ا لَملَفَّظُوا ِبهتي ا فَِإذَا لَموِطه
  .الْمفَاوضِة ؛ ِلأَنَّ الْعقُود لَا تعتبر ِبأَلْفَاِظها 

تعا يمِإنو ه؛ ِلأَن هفًا ِمنرصت مأَع رِد ؛ ِلأَنَّ الْحبالْعو ، رالْح نيب وزجى لَا تتِف حرصا ِفي التاِويِهمسطُ ترتشيا واِنيهعم رب
يِبغ فرصتي رِلأَنَّ الْحو ، ِلكُهملَا ي دبالْعو ، عربالت ِلكمكَذَا لَا ياةُ واوسالْم دوجت إلَّا ِبِإذٍْن فَلَم فرصتلَا ي دبالْعِر إذٍْن ، و

م تِصح كَانت تجوز بين الْحر والْمكَاتِب ولَا بين حر باِلٍغ وصِبي ؛ ِلأَنها تقْتِضي الْكَفَالَةَ ، وكَفَالَةُ هؤلَاِء لَا تِصح ، وِإذَا لَ
ِعنانا ، وأَما تساِويِهما ِفي الديِن فَلَا تِصح ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد الْمفَاوضةُ بين الْمسِلِم والذِّمي وقَالَ أَبو يوسف تِصح ؛ 

مهكَالَتوا ومهكَفَالَت وزجاِن ترا حمهأَنْ ِلأَن هِمن افخقُوِد يالْع اِئِز ِمنِدي إلَى الْجتهلَا ي ي؛ ِلأَنَّ الذِّم هدِعن هكْري ها إلَّا أَن
رصتي يِليِل أَنَّ الذِّمِف ِبدرصاِن ِفي التياوستلَا ي يالذِّمو ِلمسا أَنَّ الْمملَها وبالر هطِْعمونَ يِزيِر دالِْخنِر ، ومِفي الْخ ف

الْمسِلِم وتكُونُ ِعنانا ؛ ِلأَنَّ الِْعنانَ يجوز بينهما إجماعا ، وِإنْ تفَاوض الذِّمياِن جازت مفَاوضتهما ، وِإنْ اختلَف ِدينهما ؛ 
رصاِن ِفي التاِويستا ممهِلأَنوزجلَا تا وضأَي وزجا يوِسيجم رالْآخا ، واِبيا ِكتمهدِإنْ كَانَ أَحِة ، وايِف قَالَ ِفي الِْهد   

مهِة الْكَفَالَِة ِمناِم ِصحِعدِن ِلانيبكَاتالْم نيلَا بِن ويِبيالص نيلَا بِن ويدبالْع نيةُ بضفَاوالْم.    

  

  لُهقَو : مهتوِكسِلِه وأَه امِركَِة إلَّا طَعلَى الشكُونُ عا يمهاِحٍد ِمنِريِه كُلُّ وتشا يمالْكَفَالَِة وكَالَِة ، ولَى الْوع ِقدعنتو   

م ارفَص هِمن دذَا لَا ب؛ ِلأَنَّ ه هتوِكسفِْسِه ون امكَذَا طَع؛ و ِن ذَِلكاَء ِبثَما شمهأَي طَاِلباِئِع أَنْ يِللْبِة وضفَاوالْم ى ِمنثْنتس
ع علَى ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما كَِفيلٌ عن صاِحِبِه فَيطْلُب أَيهما شاَء الْمشتِري ِبالْأَصالَِة وصاِحبه ِبالْكَفَالَِة وِللْكَِفيِل أَنْ يرِج

  .الْمشتِري ِبِحصِتِه ِمما أَدى ؛ ِلأَنه قَضى دينا علَيِه ِمن ماٍل مشترٍك بينهما 

  

  لُهقَو : لَه اِمنض رفَالْآخ اكِترِفيِه اِلاش ِصحا يملًا عدوِن بيالد ا ِمنمهاِحٍد ِمنكُلَّ و ملْزا يمو   

ِلأَنها منعِقدةٌ علَى الْكَفَالَِة فَكَأَنه كَفَلَ عنه ِببدِل ذَِلك فَيطَالَب ِبِه ، والْمراد بدلُ الشيِء الَِّذي يِصح اِلاشِتراك ِفيِه حتى إذَا 
راك الْبيع والشراُء ، والِْإجارةُ واَلَِّذي لَا يِصح ِفيِه النكَاح ، والْخلْع اشترى الْعقَار بطَلَت شِركَته واَلَِّذي يِصح ِفيِه اِلاشِت

د الشِركَِة علَيِه والِْجنايةُ والصلْح عن دِم الْعمِد فَعلَى هذَا إذَا تزوج أَحد الشِريكَيِن فَذَِلك لَاِزم لَه خاصةً ؛ ِلأَنه لَا يِصح عقْ
 لَه لَاِزم وفَه ِميلَى آدا عمهدى أَحنج كَذَا لَوو اكِترِفيِه اِلاش ِصحا لَا يملٌ عدب هِر ؛ ِلأَنهِبالْم ِريكَهذَ شأْخأَِة أَنْ ترِللْم سلَيو

الت ِمن تسةَ لَيايةً ؛ ِلأَنَّ الِْجناصِه خلَيع ِنيجالْم ِلكمي ها ؛ ِلأَنمهدِعن ِريكَهش ٍب لَِزمثَو ٍة ، أَوابلَى دى عنِإنْ جِة ، وارج
 اكِترِفيِه اِلاش ِصحا يِمم ذَِلكاِن ومِبالض.  
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 فوسو يقَالَ أَبو :ِميلَى الْآدِة عايكَالِْجن هملْزِة إلَّا ِبِإذِْن لَا يمِللِْخد طِْء ، أَوةً ِللْواِريج ِريتشِن أَنْ يِريكَيِد الشِلأَح سلَيو 
   شِريِكِه ؛ ِلأَنَّ الْجاِريةَ ِمما يِصح ِفيها اِلاشِتراك فَِإنْ أَِذنَ لَه فَاشتراها

أَنْ يطَاِلب أَيهما شاَء ِبالثَّمِن وهلْ لَه أَنْ يرِجع علَى شِريِكِه ِبشيٍء ِمن الثَّمِن فَِعند أَِبي حِنيفَةَ ِليطَأَها فَِهي لَه خاصةً وِللْباِئِع 
   .لَا ويِصري كَأَنَّ شِريكَه وهب لَه ذَِلك وِعندهما يرِجع علَيِه ِبِنصِف الثَّمِن 

  

  لُهِإ: قَوِركَةُ والش تارصةُ وضفَاوالْم طَلَتِدِه بلَ إلَى يصةٌ فَوِهب لَه ِهبو ِركَةُ أَوِبِه الش ِصحا لَا تا ممهدِرثَ أَحذَا و
   ِعنانا 

اًء ، أَوِتدطٌ ِفيِه ابرش اِل ؛ إذْ ِهيالْم أْسر لُحصا ياِة ِفيماوساِت الْمِلفَو اكِترِفيِه اِلاش ِصحا لَا يِرثَ ما إذَا وأَمقَاًء ، وب 
 لَه أِْثريِركَةُ فَلَا تِبِه الش ِصحلَا ت هةُ ِلأَنضفَاوطُلْ الْمبت ِدِه لَملَ إلَى يصفَو ذَِلك لَه ِهبو وِض ، أَورالْع قَاِر ، أَوكَالْع.   

  

  لُهلَا: قَواِفقَِة والْفُلُوِس الناِنِري ، ونالداِهِم ورِركَةُ إلَّا ِبالدالش ِقدعنت    

الْم ِصريقُوِد فَيِبالْع نيعتا لَا تهِلأَنو لَكَاتهتسا الْمِبه مقَوياِء ويانُ الْأَشا أَثْمهفَِلأَن اِنرينالدو اِهمرا الدا أَمثَاِلها ِبأَمِريتشِري متش
 وجرا تهاِفقَةُ فَِإنالن ا الْفُلُوسأَمو ، هِمنا ضم حِرب ه؛ ِلأَن ودقْصالْم حبالر ِصحِتِه فَيا ِفي ِذمِلم اِمنِري ضتشالْمِة ، وِفي الذِّم

قَالُوا وهذَا قَولُ محمٍد ؛ ِلأَنها ملْحقَةٌ ِبالنقُوِد ِعنده حتى لَا يتعين ِبالتعِيِني ولَا يجوز بيع اثْنيِن رواج الْأَثْماِن فَالْتحقَت ِبها 
الْمِركَةُ ، والش وزجا فَلَا يمهدا ِعنأَم ، ِرفا علَى ما عاِنِهمياِحٍد ِبأَعا ِبوهةً ِمناعةً فَساعلُ سدبتا تهتِنيا ؛ ِلأَنَّ ثَمةُ ِبهبارض

ويِصري ساعةً ِسلْعةً ، وِلأَنها لَا تقَوم ِبها الْمستهلَكَات ولَا يقَدر ِبها أُروش الِْجناياِت فَصارت كَالْعروِض ولَا اعِتبار ِبكَوِنها 
 ؛ ِلأَنها تنفُق ِفي موِضٍع دونَ موِضٍع ، وِإنما لَا تجوز الشِركَةُ ِبالْعروِض ؛ ِلأَنَّ التوِكيلَ ِفيها علَى الْوجِه الَِّذي تضمنته ناِفقَةً

نَّ ثَمنه بيننا لَا يِصح ، وِإذَا لَم تجز الْوكَالَةُ لَم تنعِقد ِبع عرضك علَى أَ: الشِركَةُ لَا يِصح أَلَا ترى أَنَّ من قَالَ ِلغيِرِه 
: ه رجلٌ الشِركَةُ ِبِخلَاِف الدراِهِم والدناِنِري فَِإنَّ التوِكيلَ ِفيها علَى الْوجِه الَِّذي تضمنته الشِركَةُ يِصح أَلَا ترى أَنه لَو قَالَ لَ

اشتِر ِبأَلٍْف ِمن ماِلك علَى أَنَّ ما تشتِريِه بيننا وأَنا أَشتِري ِبأَلٍْف ِمن ماِلي علَى أَنَّ ما اشتريته بيننا فَِإنه يجوز ذَِلك ، وِلأَنَّ 
ِد الشراُء ، وبيع أَحِدِهما مالَه علَى أَنْ يكُونَ الْآخر شِريكًا ِفي ثَمِنِه لَا يجوز أَولَ التصرِف ِفي الْعروِض الْبيع ، وِفي النقُو

    علَى أَنْ يكُونَ الْمِبيع بينه-وِشراُء أَحِدِهما شيئًا ِبماِلِه 

  . جاِئز -وبين غَيِرِه 
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  لُهقَو :ا ِسوِبم وزجلَا يا وِركَةُ ِبِهمالش ِصحِة فَتقْرالنِر وبِبالت اسلَ النامعتإلَّا أَنْ ي ى ذَِلك   

و ِمن اِنرينالدو اِهمرالد ِبهشتاِء ويا ِللْأَشنثَم تسا لَيهٍه ؛ ِلأَنجو ِمن وضرالْع ِبهشةَ تقْرالنو ربا ؛ ِلأَنَّ التهلَيع قْدٍه ؛ ِلأَنَّ الْعج
صرف فَأُعِطيت الشبه ِمن كُلِّ واِحٍد ِمنهما فَاعتِبرت ِفيها عادةُ الناِس ِفي التعامِل فَِإذَا تعاملُوا ِبها أُلِْحقَت ِبالدراِهِم ، وِإنْ 

   .لدراِهِم لَم يتعاملُوا ِبها أُلِْحقَت ِبغيِر ا

  

  لُهِركَةَ : قَوا الشقَدع ِر ثُماِل الْآخِف ماِلِه ِبِنصم فا ِنصمهاِحٍد ِمنكُلُّ و اعوِض برِركَةَ ِبالْعالش ادفَِإنْ أَر   

 هابوص : هتورصا ومهدأَح اعِإنْ بِلل: و لُحصالٌ لَا يا مملَاِن لَهجِركَةَ را الشادأَروه وحناِن وويالْحوِض ، ورِركَِة كَالْعش
فَالطَِّريق ِفيِه أَنْ يِبيع أَحدهما ِنصف ماِلِه مشاعا ِبِنصِف ماِل الْآخِر مشاعا أَيضا فَِإذَا فَعلَا ذَِلك صار الْمالُ شِركَةً بينهما 

ٍك ، ثُم يعِقداِن بعده عقْد الشِركَِة ِليكُونَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما وِكيلًا عن صاِحِبِه فَِإنْ ِقيلَ لَا يحتاج إلَى قَوِلِه ، ثُم شِركَةَ أَملَا
اجتحا يلِْط قُلْنِركَةُ ِبالْخالش تثْباِحٍد تكُلُّ و اعِلِه با ؛ ِلأَنَّ ِبقَوقَدِلِه عِبقَوِركَةُ ِملٍْك ولَ شصا حمِع إني؛ ِلأَنَّ ِبالْب إلَى ذَِلك 

  .، ثُم عقَدا ثَبتت شِركَةُ الْعقِْد 

يع صاِحب الْأَقَلِّ ِبقَدِر ما ثَبتت ِبِه وِفي الِْهدايِة تأِْويلُ الْمسأَلَِة إذَا كَانَ ِقيمةُ متاِعِهما علَى السواِء فَِإنْ كَانَ بينهما تفَاوت يِب
الشِركَةُ ِبأَنْ كَانَ ِقيمةُ عرِض أَحِدِهما أَربعِمائٍَة وِقيمةُ عرِض الْآخِر ِمائَةً يِبيع صاِحب الْأَقَلِّ أَربعةَ أَخماِس عرِضِه ِبخمِس 

   .لْعقِْد بعد شِركَِة الِْملِْك ِليثْبت توِكيلُ كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِلصاِحِبِه ِببيِع نِصيِبِه عرِض الْآخِر ، والْحاجةُ إلَى ا

  

  لُهونَ الْكَفَالَِة : قَوكَالَِة دلَى الْوع هفَقَتاِن فَنِركَةُ الِْعنا شأَمو   

كُونُ وا يمهاِحٍد ِمنِني أَنَّ كُلَّ وعي سلَيِكيِل وولٌ ِللتأَه وه نِمم تازج ِلذَِلكا وِركَِتِهمش ِفيِه ِمن وا هاِحِبِه ِفيمِكيلًا ِلص
ونا لَه ، أَو ِكلَاهما هو ِمن أَهِل الْكَفَالَِة حتى إنَّ أَحدهما لَو كَانَ صِبيا مأْذُونا لَه ، أَو ِكلَاهما كَذَِلك ، أَو عبدا مأْذُ

  .كَذَِلك فَِإنه تجوز شِركَةُ الِْعناِن بينهما 

  

  لُهاِل : قَولُ ِفي الْمفَاضالت ِصحيو   

 اِويسِضي التقْتا لَا يهِلأَن.  
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  لُهلَا ِفي ال: قَوفَاضتياِل وا ِفي الْمياوستأَنْ ي ِصحيِح وبر   

.  

وقَالَ زفَر والشاِفِعي لَا يجوز أَنْ يشترطَ ِلأَحِدِهما أَكْثَر ِمن ِربِح ماِلِه لَنا أَنَّ الربح تارةً يستحق ِبالْماِل وتارةً ِبالْعمِل ِبدلَالَِة 
ِحٍد ِمنهما جاز أَنْ يستحق ِبِهما جِميعا وِلأَنه قَد يكُونُ أَحدهما أَحذَق وأَهدى ، أَو الْمضاربِة فَِإذَا جاز أَنْ يستحق كُلُّ وا

يِلغ ذٍْر ، أَوِلع رلْ الْآخمعي لَمِن والَيا ِفي الْممهدِملَ أَحِإنْ عاِة ، واوسى ِبالْمضرلًا فَلَا يمع ِملَا أَكْثَرا عمهكَأَن ارذٍْر صِر ع
  .جِميعا والربح بينهما علَى الشرِط 

  

  لُهٍض : قَوعونَ باِلِه دِض معا ِببمهاِحٍد ِمنا كُلُّ وهِقدعأَنْ ي وزجيو   

  .ِلأَنَّ الْمساواةَ ِفي الْماِل لَيس ِبشرٍط ِفيها 

  

  لُهِبِه : قَو ِصحةَ تضفَاوا أَنَّ الْمنيا بإلَّا ِبم ِصحلَا تو   

  .يعِني أَنها لَا تِصح إلَّا ِبالنقْديِن ولَا تِصح ِبالْعروِض 

  

  لُهقَو : اِهمرِر دالْآخو ، اِنرينا دِدِهمِة أَحِجه ِمنِركَا وتشأَنْ ي وزجيو   

 فَرقَالَ زو : مضي هِليِل أَنكَاِم ِبدالْأَح اِحِد ِفي كَِثٍري ِمنِس الْوى الِْجنرجا مِريأُج قَد اِنرينالدو اِهمرا أَنَّ الدلَن ، وزجلَا ي
    الِْجنِس الْواِحِد فَِإنْ كَانت ِقيمةُ الدناِنِريبعضها إلَى بعٍض ِفي الزكَاِة فَصار الْعقْد علَيِهما كَالْعقِْد علَى

تِزيد علَى الدراِهِم كَما إذَا كَانَ ِلأَحِدِهما أَلْف ِدرهٍم وِللْآخِر ِمائَةُ ِديناٍر ِقيمتها أَلْف ِدرهٍم وِمائَةٌ لَم تِصح الْمفَاوضةُ 
  . الْمفَاوضةَ تقْتِضي الْمساواةَ ، والِْعنانَ لَا يقْتِضيها وكَانت ِعنانا ؛ ِلأَنَّ

  

  لُهِر : قَوونَ الْآخِنِه دِبثَم ِركَِة طُوِلبا ِللشمهاِحٍد ِمنكُلُّ و اهرتا اشمو   

  .يلُ هو الْأَصلُ ِفي الْحقُوِق ِلما بينا أَنها تتضمن الْوكَالَةَ دونَ الْكَفَالَِة ، والْوِك
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  لُهقَو : هِتِه ِمنِريِكِه ِبِحصلَى شع ِجعري ثُم   

دى ِمن ماِل يعِني إنْ أَدى ِمن ماِل نفِْسِه أَما إذَا نقَد ِمن ماِل الشِركَِة لَا يرِجع كَذَا ِفي الْمستصفَى فَِإنْ كَانَ لَا يعِرف أَنه أَ
   .نفِْسِه إلَّا ِبقَوِلِه فَعلَيِه الْبينةُ ؛ ِلأَنه يدِعي وجوب الْماِل ِفي ِذمِة الْآخِر وهو منِكر فَيكُونُ الْقَولُ قَولَ الْمنِكِر مع يِميِنِه 

  

  لُهقَو :أَح ِركَِة ، أَوالُ الشم لَكِإذَا هِركَةُ والش طَلَتئًا بيا شِريتشلَ أَنْ يِن قَبالَيالْم د   

ِلأَنها قَد تعينت ِبهذَيِن الْمالَيِن فَِإذَا هلَك أَحدهما بطَلَت ِفي الْهاِلِك ِلعدِمِه وبطَلَت ِفي الْآخِر ؛ ِلأَنَّ صاِحبه لَم يرض أَنْ 
هِطيعاِلِه يِح مِرب ئًا ِمنيش .  

  

  لُهطَا : قَورا شلَى ما عمهنيى برتشاِء فَالْمرالش دعِر بالُ الْآخم لَكهاِلِه وا ِبممهدى أَحرتِإنْ اشو   

ِركَِة واِم الشا ِلِقيمهنيكًا برتشم قَعو قَعو ِحني ِركَةُ ِلأَنَّ الِْملْكالش ثُم ، ذَِلك دعاِل بلَاِك الْمِبه كْمالْح ربتعاِء فَلَا يرالش قْت
ها وِعند شِركَةُ عقٍْد ِعند محمٍد حتى إنَّ أَيهما باع جاز بيعه ؛ ِلأَنَّ الشِركَةَ قَد تمت ِفي الْمشترى فَلَا تنتِقض بعد تماِم

  .الْحسِن بِن ِزياٍد شِركَةُ ِملٍْك حتى لَا يجوز ِلأَحِدِهما أَنْ يتصرف ِفي نِصيِب الْآخِر إلَّا ِبِإذِْنِه 

  

  لُهِنِه : قَوثَم ِتِه ِمنِريِكِه ِبِحصلَى شع ِجعريو   

نكَالَِتِه وِبو فَهى ِنصرتاش هفِْسِه ِلأَناِل نم ِمن نالثَّم قَد.  

  

  لُهالَ : قَوِلطَا الْمخي ِإنْ لَمِركَةُ ، والش وزجتو   

  .وأَيهما هلَك قَبلَ الْخلِْط بعد الشِركَِة هلَك ِمن ماِل صاِحِبِه 

  

  لُهِدِه: قَوطَا ِلأَحرِركَةُ إذَا شالش وزجلَا تِح وبالر اةً ِمنمسم اِهمرا دم   

 رلُ الْقَدصحلَا ي قَد هِركَِة ؛ ِلأَنالش ِقطَاعان وِجبطٌ يرش هِلأَنةً ، وارا إجلُهعجيِركَِة وقِْد الشع ا ِمنهِرجخذَا يِلأَنَّ ه
  .الْمسمى ِللْآخِر 
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  لُهقَو :ِلكُلِّ وو هديِفيِه و فرصتي نكِّلَ مويةً وبارضم هفَعديالَ والْم ِضعباِن أَنْ يالِْعن ِريكَيشِن ويفَاِوضتالْم اِحٍد ِمن
   ِفي الْماِل يد أَمانٍة 

يدفَع الْمالَ شِركَةَ عناٍن إلَّا أَنْ يأْذَنَ لَه شِريكُه ؛ ِلأَنه لَا يمِلك ولَه أَنْ يوِدع ؛ ِلأَنَّ ذَِلك ِمن عادِة التجاِر ولَيس لَه أَنْ 
   ِبالْعقِْد ِمثْلَه ولَيس ِلشِريِك الِْعناِن أَنْ

لنقِْد والنِسيئَِة وكَذَا يجوز ِبما عز وهانَ ِعند أَِبي يكَاِتب ؛ ِلأَنَّ الِْكتابةَ لَيست ِمن التجارِة وِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما أَنْ يِبيع ِبا
 أِْجيلُهت ِصحي لَم رالْآخ لَهأَجا والا حمهدأَح اعِإنْ بِفيِه ، و نابغتاٍن لَا يقْصِبن ِتِه ، أَوإلَّا ِبِمثِْل ِقيم وزجا لَا يمهدِعنِنيفَةَ وح

 سلَيا واعمِن إجيِصيبِفي الن ازج قْدالْع ِليالَِّذي و لَهِإنْ أَجِصيِبِه ، وِفي ن ِصحا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِن ِعنيِصيبِفي الن
يما باعه الْآخر جازت الِْإقَالَةُ ؛ ِلأَنه يمِلك الشراَء علَى ِلأَحِدِهما أَنْ يقِْرض ؛ ِلأَنَّ الْقَرض تبرع ، وِإذَا أَقَالَ أَحدهما ِف

   .شِريِكِه ، والِْإقَالَةُ ِفيها معنى الشراِء ولَيس كَذَِلك الْوِكيلُ ِبالْبيِع فَِإنه لَا يمِلك الِْإقَالَةَ 

  

  لُهاِئِع: قَونِركَةُ الصا شأَمو    

  .وتسمى شِركَةَ الْأَبداِن وشِركَةَ الْأَعماِل وشِركَةَ التقَبِل 

  

  لُهقَو : ذَِلك وزجا فَيمهنيب بكُونَ الْكَسيالَ وملَا الْأَعقَبتلَى أَنْ يِركَاِن عتشاغَاِن يبالصاطَاِن ويفَالْخ   

فَقَتاٌء اتوسو ، كَافإس رالْآخاطٌ ، ويا خمهدأَح ِن ، أَوكَافَيالِْإسِن ، واطَييةٌ كَالْخاِئزِركَةُ جفَالش لَفَتتاخ أَو ، مالُهمأَع 
  .أَو صباغٌ 

مفَاوضةً وقَد تكُونُ ِعنانا أَما الْمفَاوضةُ فَينبِغي أَنْ يكُونا وقَالَ زفَر لَا تِصح إذَا اختلَفَت الْأَعمالُ وقَد تكُونُ هِذِه الشِركَةُ 
 فَيجوز جِميعا ِمن أَهِل الْكَفَالَِة وأَنْ يشتِرطَا أَنَّ ما رزق اللَّه يكُونُ بينهما ِنصفَاِن وأَنْ يتلَفَّظَا ِبلَفِْظ الْمفَاوضِة ، وأَما الِْعنانُ

سواٌء كَانا ِمن أَهِل الْكَفَالَِة ، أَو لَم يكُونا فَِإذَا تقَبلَ أَحدهما فَلَا يؤاخذُ ِبِه شِريكُه ويجوز اشِتراطُ الربِح بينهما سواًء ، 
نْ عِملَ أَحدهما دونَ الْآخِر والشِركَةُ ِعنانٌ ، أَو مفَاوضةٌ فَالْأَجر بينهما وعلَى التفَاضِل فَِإنْ أَطْلَقَا الشِركَةَ فَِهي ِعنانٌ فَِإ

انت علَى ما شرطَا فَِإنْ جنت يد أَحِدِهما فَالضمانُ علَيِهما جِميعا يأْخذُ صاِحب الْعمِل أَيهما شاَء ِبجِميِع ذَِلك سواٌء كَ
  .ِعنانا ، أَو مفَاوضةً 
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  لُهقَو : ِريكَهش ملْزيو هملْزِل يمالْع ا ِمنمهاِحٍد ِمنكُلُّ و لُهقَبتا يمو   

هاِحٍد ِمنكُلُّ و طَالَبي هأَن هتفَاِئدفِْسِه وِلنو لَ لَهقَبتلَى أَنْ يع لَّطَهس ه؛ ِلأَن اِفعأُ الدربيِة ورا ِبالْأُجمهدأَح طَاِلبيِل وما ِبالْعم
  .ِبالدفِْع إلَيِه وهذَا إذَا كَانت مفَاوضةً أَما إذَا كَانت ِعنانا فَِإنما يطَاِلب من باشر السبب دونَ صاِحِبِه 

  

  لُهقَو :هدِملَ أَحفَاِن فَِإنْ عا ِنصمهنيب بِر فَالْكَسونَ الْآخا دم   

   سواٌء كَانت ِعنانا ، أَو مفَاوضةً فَِإنْ شرطَا التفَاضلَ ِفي الربِح حالَ ما تقَبلَا

 الربح ِبالضماِن فَما حصلَ ِمن أَحِدِهما ِمن ِزيادِة عمٍل جاز ، وِإنْ كَانَ أَحدهما أَكْثَر عملًا ِمن الْآخِر ؛ ِلأَنهما يستِحقَّاِن
   .فَهو إعانةٌ ِلصاِحِبِه 

  

  لُهقَو :ِصحا فَتِبيعيا ووِهِهمجا ِبوِريتشلَى أَنْ يا عمالَ لَهلَا مِركَاِن وتشلَاِن يجوِه فَالرجِركَةُ الْوا شأَما ومهنيِركَةُ بالش 
 لَى ذَِلكع   

وقَد تكُونُ هِذِه مفَاوضةً وِعنانا فَأَما الْمفَاوضةُ أَنْ يكُونا ِمن أَهِل الْكَفَالَِة ويتلَفَّظَا ِبلَفِْظها ويكُونَ الْمشترى بينهما وكَذَا 
  .اضلَاِن ِفي ثَمِن الْمشترى ويكُونُ الربح بينهما علَى قَدِر الضماِن فَِإذَا أُطِْلقَت تكُونُ ِعنانا ثَمنه ، وأَما الِْعنانُ فَيتفَ

  

  لُهفَ: قَوا ِنصمهنيى برتشطَا أَنَّ الْمرِريِه فَِإنْ شتشا يِر ِفيمِكيلٌ ِللْآخا ومهاِحٍد ِمنكُلُّ وو وزجلَا يو كَذَِلك حباِن فَالر
 كَذَِلك حبا أَثْلَاثًا فَالرمهنيكُونَ بطَا أَنْ يرِإنْ شلَا ِفيِه ، وفَاضتأَنْ ي   

 ِمنا ضاِر مِبِمقْد حبِبِه الر قحتسانُ يمالضاِن وملَى الضةٌ عِقدعنِركَةٌ مِذِه شِلأَنَّ ه طَ لَهرقِْد فَِإنْ شا ِبالْعمهاِحٍد ِمنكُلُّ و
أَكْثَر ِمن نِصيِبِه لَم يجز ؛ ِلأَنه ِربح شِرطَ لَه ِمن غَيِر ماٍل ولَا عمٍل فَلَا يجوز ، وِلأَنَّ اسِتحقَاق الربِح ِفي شِركَِة الْوجوِه 

   .ى قَدِر الِْملِْك ِفي الْمشترى فَكَانَ الربح الزاِئد علَيِه ِربح ما لَم يضمن فَلَا يِصح اشِتراطُه ِبالضماِن والضمانُ علَ

  

  لُهاِش : قَوِتشاِلاحاِد وِطياِلاصِتطَاِب وِركَةُ ِفي اِلاحالش وزجلَا تو   

معنى الْوكَالَِة والتوِكيلُ ِفي أَخِذ الْمباِح باِطلٌ ؛ ِلأَنَّ أَمر الْموكِِّل ِبِه غَير صِحيٍح ، والْوِكيلُ يمِلكُه ؛ ِلأَنَّ الشِركَةَ متضمنةٌ 
ِبالْأَخ ذَها أَخم ِلكما يمهاِحٍد ِمنِلأَنَّ كُلَّ وو ، هنا عاِئبن لُحصِرِه فَلَا يوِن أَمِبيلٌ ِبدِه سلَياِحِبِه عكُونُ ِلصِذ فَلَا ي.  
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  لُهِر : قَوونَ الْآخد لَه وفَه هطَبتاح ا ، أَومهاِحٍد ِمنكُلُّ و هطَادا اصمو   

 لَم يتِفقَا علَى شيٍء فَالْقَولُ قَولُ كُلِّ واِحٍد ِمنهما هذَا إذَا لَم يخِلطَاه أَما إذَا خلَطَاه فَهو بينهما علَى ما اتفَقَا علَيِه ، وِإنْ
مع يِميِنِه علَى دعوى الْآخِر إلَى تماِم النصِف ، وِإنْ خلَطَاه وباعاه فَِإنْ كَانَ ِمما يكَالُ ويوزنُ قُِسم الثَّمن علَى قَدِر الْكَيِل 

 واِحٍد ِمنهما ، وِإنْ كَانَ ِمن غَيِرِهما قُِسم علَى ِقيمِة كُلِّ واِحٍد ِمنهما ، وِإنْ لَم يعرف واِحد ِمنهما صدق كُلُّ الَِّذي ِلكُلِّ
؛ ِلأَنَّ الْيد تقْتِضي التساِوي فَِإنْ عِملَ أَحدهما وأَعانه واِحٍد ِمنهما ِفي النصِف فَِإنْ ادعى أَكْثَر ِمن النصِف لَم يقْبلْ إلَّا ِببينٍة 

 فوسأَِبي ي دِعن ِن ذَِلكثَم فِبِه ِنص اِوزجِمثِْلِه لَا ي رأَج فَلَه هعمج ا أَومزح رالْآخ هدشا ومهدأَح طَبِبأَنْ ح رالْآخ.  

محقَالَ ما وا ماِلغِمثِْلِه ب رأَج ةٌ كَانَ لَهِقيم ئًا لَهيش ِصبي ِوِه فَلَمحناِك وبِب الشصِبن هانِإنْ أَعلَغَ ، وا با ماِلغِمثِْلِه ب رأَج لَه د
انَ ما أَصاب الْكَلْب ِلصاِحِبِه خاصةً ؛ ِلأَنَّ إرسالَ غَيِر بلَغَ إجماعا ، وِإنْ كَانَ معهما كَلْب فَأَرسلَاه جِميعا علَى صيٍد كَ

الْماِلِك لَا يعتد ِبِه مع إرساِل الْماِلِك ، وِإنْ كَانَ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما كَلْب فَأَرسلَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما كَلْبه فَأَصابا صيدا كَانَ 
    ِنصفَيِن ، وِإنْ أَصاب كَلْب كُلِّ واِحٍد ِمنهما صيدا علَى ِحدٍةبينهما

   .كَانَ لَه خاصةً 

  

  لُهقَو :ت ا لَممهنيب بلَى أَنَّ الْكَساَء عا الْمِهملَيا عِقيتسةٌ ِلياِويِر رِللْآخلٌ وغا بِدِهمِلأَحكَا ورتِإنْ اشِركَةُ ، والش ِصح
والْكَسب كُلُّه ِللَِّذي استقَى وعلَيِه أَجر ِمثِْل الراِويِة إنْ كَانَ صاِحب الْبغِل ، وِإنْ كَانَ صاِحب الراِويِة فَعلَيِه أُجرةُ 

   ِمثِْل الْبغِل 

رلَى إحا عِعقَاِدهِركَِة فَِلانالش ادا فَسأَم ِقي فَقَدتسِملْكًا ِللْم ارإذَا ص احبِة فَِلأَنَّ الْمرالْأُج وبجا وأَماُء ، والْم وهاِح وباِز الْم
 هترأُج هملْزقٍْد فَاِسٍد فَيِة ِبعاِويالرِل وغةُ الْبفَعنم وهِر ويالْغ فَى ِملْكوتاس.  

  

  لُهكُلُّ: قَوِل وفَاضطُ الترطُلُ شبياِل وِر الْملَى قَدا عمهنيا بِفيه حبٍة فَالرِركٍَة فَاِسدش    

   .ِلأَنَّ الربح ِفيِه تاِبع ِللْماِل فَيتقَدر ِبقَدِرِه 

  

  لُها: قَوِبد لَِحقو دتار ِن ، أَوِريكَيالش دأَح اتِإذَا مِركَةُ والش طَلَتِب برِر الْح   

ِلأَنها تتضمن الْوكَالَةَ ، والْوكَالَةُ تبطُلُ ِبالْموِت وكَذَا ِباللَّحاِق ِبداِر الْحرِب مرتدا إذَا قَضى الْقَاِضي ِبلَحاِقِه ؛ ِلأَنه ِبمنِزلَِة 
ن الشِريكَيِن يتصرف ِبالِْإذِْن ، والْموت يقْطَع الِْإذْنَ ولَا فَرق بين ما إذَا عِلم الشِريك ِبموِت الْموِت ، وِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِم

 يقِْضي الْقَاِضي ِبلَحاِقِه لَم تبطُلْ صاِحِبِه ، أَو لَم يعلَم ؛ ِلأَنه عزلٌ حكِْمي فَِإنْ رجع الْمرتد مسِلما بعد لَحاِقِه قَبلَ أَنْ
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الشِركَةُ ، وِإنْ كَانَ رجوعه بعدما قَضى ِبلَحاِقِه فَلَا شِركَةَ بينهما ؛ ِلأَنه لَما قَضى ِبلَحاِقِه زالَت أَملَاكُه فَانفَسخت الشِركَةُ 
    .فَلَا تعود إلَّا ِبعقٍْد جِديٍد

  

  لُهِر إلَّا ِبِإذِْنِه : قَواٍل الْآخكَاةَ مز يدؤِن أَنْ يِريكَيالش اِحٍد ِمنِلكُلِّ و سلَيو   

  .؛ ِلأَنَّ ذَِلك لَيس ِمن ِجنِس التجارِة فَلَا يمِلك التصرف ِفيها 

  

  لُها: قَومهاِحٍد ِمنِل ، فَِإنْ أَِذنَ كُلُّ واِء الْأَوِبأَد ِلمع اِمنا فَالثَّاِني ضمهاِحٍد ِمنا كُلُّ واهفَأَد هكَاتز يدؤاِحِبِه أَنْ يِلص 
 لَمعي لَم أَو   

 أَما إذَا أَديا معا ضِمن كُلُّ واِحٍد ِمنهما نِصيب وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَا لَا يضمن إذَا لَم يعلَم وهذَا إذَا أَديا علَى التعاقُِب
 ِليِك ِمنمِبالت ورأْمم ها أَنمفِْسِه لَهِبن ى الْآِمرا أَدمدعلَى الْفَِقِري بع قدصكَاِة إذَا تاِء الزِبأَد ورأْمذَا الِْخلَاِف الْملَى هعِر والْآخ

ِقِري وقَد أَتى ِبِه فَلَا يضمن ِللْموكِِّل وهذَا ؛ ِلأَنَّ ِفي وسِعِه التمِليك لَا وقُوعه زكَاةً ِلتعلُِّقِه ِبِنيِة الْموكِِّل ، وِإنما يطْلَب ِمنه الْفَ
 ذَبح بعدما زالَ الِْإحصار وحج الْآِمر لَم يضمن الْمأْمور عِلم ، أَو لَم ما ِفي وسِعِه وصار كَالْمأْموِر ِبذَبِح دِم الِْإحصاِر إذَا

ِر إخراج نفِْسِه يعلَم وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه مأْمور ِبأَداِء الزكَاِة ، والْمؤدى لَم يقَع زكَاةً فَصار مخاِلفًا وهذَا ؛ ِلأَنَّ مقْصود الْآِم
عن عهدِة الْواِجِب ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهر أَنه لَا يلْتِزم الضرر وهذَا الْمقْصود حصلَ ِبأَداِئِه وعري أَداُء الْمأْموِر عنه فَصار معزولًا 

 كِْميلٌ حزع ه؛ ِلأَن لَمعي لَم أَو ، ِلمع.   
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   المضاربة  كتاب 

وآخرونَ يضِربونَ ِفي الْأَرِض يبتغونَ ِمن { الْمضاربةُ ِفي اللُّغِة مشتقَّةٌ ِمن الضرِب ِفي الْأَرِض وهو السفَر قَالَ اللَّه تعالَى 
لشرِع ِعبارةٌ عن عقٍْد بين اثْنيِن يكُونُ ِمن أَحِدِهما الْمالُ وِمن الْآخِر أَي يساِفرونَ ِلطَلَِب ِرزِق اللَِّه ، وِفي ا} فَضِل اللَِّه 

  .التجارةُ ِفيِه ويكُونُ الربح بينهما 

 أَو معاملَةً ، أَو خذْ هذَا الْمالَ واعملْ ِفيِه دفَعت إلَيك هذَا الْمالَ مضاربةً ،: وركْنها الِْإجياب ، والْقَبولُ وهو أَنْ يقُولَ 
 اِربضقُولَ الْمفَاِن فَيا ِنصننيب وٍء فَهيش ِمن اللَّه قزا رلَى أَنَّ مةً عبارضم : اللَّه هِحمقَالَ ر ِضيتر أَو ، ذْتأَخ أَو قَِبلْت

 :  

 ع قْدةُ عبارضِر الْمالْآخ ٍل ِمنمعِن وِريكَيِد الشأَح اٍل ِمنِركَِة ِبملَى الش   

 ؛ مراده الشِركَةُ ِفي الربِح ، ثُم الْمضاربةُ تشتِملُ علَى أَحكَاٍم مختِلفٍَة فَِإذَا دفَع الْمالَ فَهو أَمانةٌ كَالْوِديعِة إلَى أَنْ يعملَ ِفيِه
 تدِريكًا فَِإذَا فَسش ارص ِبحِرِه فَِإذَا رِر ِبأَمياِل الْغِفي م فرصت هكَالَةٌ ؛ ِلأَنو وى ِبِه فَهرتاِلِكِه فَِإذَا اشِر مِبأَم هضقَب هِلأَن

الَفالِْمثِْل فَِإذَا خ را أَجِفيه اِجبةً ؛ ِلأَنَّ الْوارإج تارالُ صكُونُ الْماِصِب فَيِزلَِة الْغنِبم واِل فَهالْم بطَ ررش اِربضالْم 
  .مضمونا علَيِه ويكُونُ الربح ِللْمضاِرِب ولَِكنه لَا يِطيب لَه ِعندهما 

 يجعلَ الْمالَ مضمونا علَى الْمضاِرِب فَالْحِيلَةُ ِفي ذَِلك أَنْ يقِْرضه وقَالَ أَبو يوسف يِطيب لَه ، فَِإذَا أَراد رب الْماِل أَنْ
سيقِْرِض وتسإلَى الْم هفَعدي الثُّلُِث ، ثُم ِف ، أَوصةً ِبالنبارضم هِمن ذَهأْخي ِه ، ثُملَيع ِهدشيِه وإلَي هلِّمسيو اِربضِبِه الْم ِعنيت
ِفي الْعمِل حتى إنه لَو هلَك ِفي يِدِه فَالْقَرض علَيِه ، وِإذَا رِبح ولَم يهِلك يكُونُ الربح بينهما علَى الشرِط كَذَا ِفي 

ارفَص ِدينجالْخ   

 اِتبرم سماِرِب خضاِء أَ: ِللْمِتدِفي اِلاب وه أَِجري وفَه تدفَِإذَا فَس ، ِريكش وفَه ِبحِكيلٌ ، فَِإذَا رو وفَه فرصفَِإذَا ت ، ِمني
 غَاِصب وفَه الَففَِإذَا خ ،.   

  

  لُهِبِه : قَو ِصحِركَةَ تا أَنَّ الشنياِل الَِّذي بةُ إلَّا ِبالْمبارضالْم ِصحلَا تو   

ي وزجٍد تمحم دأَنَّ ِعن وهِركَِة وِفي الش اهنيلَى الِْخلَاِف الَِّذي بفَع ا الْفُلُوساِنِري فَأَمنالداِهِم ورإلَّا ِبالد ِصحا لَا تهِني أَنع
لَى فُلَاٍن ِمن الديِن واعملْ ِبِه مضاربةً جاز إذَا قَبضه وعِملَ ِبِه ؛ اقِْبض ما ِلي ع: الْمضاربةُ ِبها وِعندهما لَا تجوز وِإنْ قَالَ 

يالد ك ِمنلَيا ِلي علْ ِبممِإنْ قَالَ اعِة ، وبارضى الْمضقْتم وهِدِه وةٌ ِفي يانأَم ذَِلكوِض وقْبةَ إلَى الْمبارضالْم افأَض هِن ِلأَن
مضاربةً لَم يجز ِعند أَِبي حِنيفَةَ وما اشتراه الْمضاِرب ِبذَِلك يكُونُ لَه ِربحه وعلَيِه خسارته ولَا يبرأُ ِمن ديِن الطَّاِلِب ؛ ِلأَنَّ 

ِض الطَّاِلِب ، أَوِن إلَّا ِبقَبيالد أُ ِمنربونَ لَا ييدالْم ِقيوِه فَبجِذِه الْوه ِمن اِحدو دوجي لَمو ذَِلك ناِئِه عرِبِإب ِكيِلِه ، أَوو 
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ك يناِفيها قَالَ الدين ِبحاِلِه وِلأَنَّ عقْد الْمضاربِة يقْتِضي أَنْ يكُونَ رأْس الْماِل أَمانةً ِفي يِدِه والدين يكُونُ مضمونا علَيِه وذَِل
   .أَبو يوسف ومحمد تجوز الْمضاربةُ ويبرأُ الْمضاِرب ِمن الديِن 

  

  لُهاةً : قَومسم اِهمرد ها ِمنمهدأَح ِحقتسا لَا ياعشا ممهنيب حبكُون الرا أَنْ يِطهرش ِمنو   

رِحِه ِلأَنَّ شراةُ قَالَ ِفي شمسالْم اِهمرالد ِح إلَّا ِتلْكبالر لَ ِمنصحاِز أَنْ لَا يوِركَةَ ِلجالش قْطَعي ٍل : طَ ذَِلكجإلَى ر فَعإذَا د
بارضٍم فَالْمهاِرِب ِمائَةُ ِدرضفَِللْم اللَّه قزا رلَى أَنَّ مةً عبارضالًا مم رأَج فَلَه حبري لَم أَو ، ِبحذَا فَرِملَ ِفي هةٌ فَِإنْ عةُ فَاِسد

ِل ِمثِْلِه ولَيس لَه ِمن الربِح شيٌء ؛ ِلأَنه استوفَى عملَه عن عقٍْد فَاِسٍد ِببدٍل فَِإذَا لَم يسلِّم إلَيِه الْبدلَ رجع إلَى أُجرِة الِْمثْ
 فوسو يِة قَالَ أَبارا ِفي الِْإجٌء كَميِح شبالر ِمن لَه سلَيى : ومسِبِه الْم اِوزجِمثِْلِه لَا ي رأَج لَه.  

 دمحقَالَ مو :لَه رلَا أَج حبري إذَا لَم هأَن فوسأَِبي ي نعلَغَ وا با ماِلغب رالْأَج ى لَهكُونُ أَقْوةَ لَا تةَ الْفَاِسدبارض؛ ِلأَنَّ الْم 
  .ِمن الصِحيحِة ومعلُوم أَنَّ الْمضاِرب ِفي الصِحيحِة إذَا لَم يربح لَم يستِحق شيئًا فَِفي الْفَاِسدِة أَولَى 

 دمحقَالَ مو :ري لَم أَو ، ِبحر رالْأَج لَه لَم أَو ، ِبحر را الْأَجِفيه ِجبةُ يارالِْإجةً ، وارإج تارص تدا إذَا فَسه؛ ِلأَن حب
 ، وِفي الْكَرِخي لَا يربح ، والْمالُ ِفي الْمضاربِة الْفَاِسدِة غَير مضموٍن ِبالْهلَاِك اعِتبارا ِبالْمضاربِة الصِحيحِة كَذَا ِفي الِْهدايِة

يضمن ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَى أَصِلِه أَنَّ الْأَِجري الْمشترك لَا يضمن وعلَى قَوِلِهما هو مضمونٌ علَى أَصِلِهما ِفي تضِمِني الْأَِجِري 
جارةً ِبدلَالَِة وجوِب أَجِر الِْمثِْل ِفيها ، والْمضاِرب ِفي حكِْم الْأَِجِري الْمشترِك الْمشترِك ، والْمضاربةُ الْفَاِسدةُ قَد صارت إ

   .؛ ِلأَنه لَا يستِحق الْأَجر إلَّا ِبالْعمِل 

  

  لُهقَو :بِلر داِرِب لَا يضا إلَى الْملَّمسالُ مكُونَ الْمأَنْ ي دلَا باِل ِفيِه والْم    

أَي لَا يجوز أَنْ يشتِرطَ الْعملَ علَى رب الْماِل فَِإنْ شرطَ عملَ رب الْماِل فَسدت الْمضاربةُ ؛ ِلأَنه شرطٌ يمنع خلُوص يِد 
 أَو الْوِصي إذَا دفَعا مالَ الْيِتيِم مضاربةً وشِرطَ عملُهما حيثُ يجوز الْمضاِرِب فَلَا يتمكَّن ِمن التصرِف وهذَا ِبِخلَاِف الْأَِب

ةً فَِإنْ شبارضِغِري مالَ الصذَ مأْخا أَنْ يمهاِحٍد ِمن؛ ِلأَنَّ ِلكُلِّ و ِبينا كَالْأَجاراِل فَصِن ِللْماِلكَيا ِبمسا لَيمهلَ ؛ ِلأَنمطَ عر
 ِلكملَى لَا يوةُ ؛ ِلأَنَّ الْمبارضالْم دفْست لَم لَاهولَ ممطَ عرإذَا ش بكَاتالْماِل ، وِللْم اِلكالْم وه ه؛ ِلأَن تدِغِري فَسالص

 ِبينا كَالْأَجِفيه وِبِه فَهكَاتم ابأَكْس.  

  

  لُهطْلَقَةً فَِإذَا : قَوةُ مبارضالْم تحص   

  أَي غَير مقَيدٍة ِبالزماِن ، والْمكَاِن ، والسلْعِة 
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   جاز ِللْمضاِرِب أَنْ يشتِري ويِبيع ويساِفر ويبِضع ويوِدع ويوكِّلَ  

اسِترباح وهو لَا يحصلُ إلَّا ِبالتجارِة فَينتِظم ما هو ِمن صنِع التجاِر والتوِكيلُ ، ِلِإطْلَاِق الْعقِْد ، وِلأَنَّ الْمقْصود ِمنها اِل
صح عضٍض فَِإذَا أَباِل ِبِعوِفي الْم أِْجرتسأَنْ ي ِلأَنَّ لَهو ، ِتِهمادعو ِعِهمنص ِمن اعالِْإيدو ، اعضالِْإبو وٍض فَهِر ِعويالُ ِبغلَ الْم

 اعتفَظُ ِفيِه الْمحا يتيب أِْجرتسأَنْ ي لَهفِْسِه وِل ِبنملَى الْعع قِْدرلَا ي قَد هاِء ؛ ِلأَنرالْأُج ِمن هعلُ ممعي نم أِْجرتسأَنْ ي لَهلَى وأَو
 ِحفِْظِه إلَّا ِبذَِلك ولَه أَنْ يستأِْجر الدواب ِلحمِلِه ؛ ِلأَنَّ الربح يحصلُ ِبنقِْل الْمتاِع ِمن موِضٍع إلَى ؛ ِلأَنه لَا يتوصلُ إلَى

 بر أَو بحٍر ولَه أَنْ يتِجر ِفي جِميِع موِضٍع ، وأَما الْمسافَرةُ ِبالْماِل ِفي الْمضاربِة الْمطْلَقَِة فَالْمشهور أَنَّ لَه ذَِلك ِفي
اِفرسأَنْ ي لَه سلَي فوسأَِبي ي نعاِت وارجالت   

ِبِه إلَى م جرخأَنْ ي لَه لَِكناِل واِحِب الْمٍر إلَّا ِبِإذِْن صحب أَو ، رطْلَقَِة ِفي بِة الْمبارضاِل ِفي الْملَى ِبالْمع قِْدرِضٍع يو
  .الرجوِع ِمنه إلَى أَهِلِه ِفي لَيلَِتِه فَيِبيت معهم ؛ ِلأَنَّ السفَر ِبالْماِل ِفيِه خطَر فَلَا يجوز إلَّا ِبِإذِْن الْماِلِك 

 لُهقَوفِْسِه: ولَى نع ِفقنيو ، اهنيب قَداِل وِبالْم اِفرسياِل ِفي والْم ِمن فَقاِل فَِإنْ أَنأِْس الْمر ِر ِمنضونَ الْحفَِر دِفي الس 
 الْحضِر ضِمن ونفَقَةُ طَعاِمِه وشراِبِه وِكسوته وركُوبه وعلَف الدواب الَِّتي يركَبها ِفي سفَِرِه ويتصرف علَيها ِفي حواِئِجِه ،

وغَسلُ ِثياِبِه ودهن السراِج ، وِفراش ينام علَيِه وِشراُء دابٍة ِللركُوِب واسِتئْجارها ؛ ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء لَا بد ِمنها ، وأَما 
يرِجع إلَى إصلَاِح الْبدِن فَهو ِفي ماِلِه دونَ ماِل الْمضاربِة ، وِفي الدواُء ، والِْحجامةُ ، والْفَصد واِلادهانُ واِلاخِتضاب وما 

  .الْكَرِخي الدهن ِفي ماِل نفِْسِه ِعندهما 

 دمحقَالَ مو :ِمن ادتعةُ فَالْما الْفَاِكهأَماِب ، ورالشاِم وِة كَالطَّعبارضاِل الْما ِفي مأَماِم ، والِْإداِم ، وى الطَّعرجِري مجا يه
اللَّحم فَقَالَ أَبو يوسف لَه أَنْ يأْكُلَ ِمنه كَما كَانَ يأْكُلُ ِفي الْعادِة ، وِإذَا رجع الْمساِفر إلَى ِمصِرِه ومعه ِمن الثِّياِب الَِّذي 

  .ِم الَِّذي اشتراه ِللنفَقَِة شيٌء رده إلَى ماِل الْمضاربِة اكْتساها وِمن الطَّعا

  

  لُهقَو : اِل ِفي ذَِلكالْم بر أْذَنَ لَهةً إلَّا أَنْ يبارضالَ مالْم فَعدأَنْ ي لَه سلَيو   

 قُولَ لَهي َء لَا: ، أَويأِْيك ؛ ِلأَنَّ الشلْ ِبرمفِْويِض اعالت ِه ، أَولَيِصيِص عنالت ِمن دِة فَلَا با ِفي الْقُواِويِهمسِلت ِمثْلَه نمضتي 
اٍف ِفي الِْإيداِع ، الْمطْلَِق إلَيِه كَما ِفي التوِكيِل فَِإنَّ الْوِكيلَ لَيس لَه أَنْ يوكِّلَ غَيره إلَّا إذَا ِقيلَ لَه اعملْ ِبرأِْيك ِبِخلَ

هوند هاِع ؛ ِلأَنضالِْإبو   

 ِإنْ ِقيلَ لَهو ، ِلكُهمثُ لَا يياِض حِبِخلَاِف الِْإقْرو هنمضتِة : فَيكَالِْهب عربت ولْ هاِر بجِنيِع التص ِمن سلَي هأِْيك ؛ ِلأَنلْ ِبرماع
قَِة أَمدالصِلِه وةً ِفي قَوبارضم فْعاِر : ا الدجِنيِع التص ِمن وأِْيك فَهلْ ِبرماع.   
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  لُهقَو : ذَِلك زاوجتأَنْ ي لَه زجي ا لَمِنهيٍة ِبعِفي ِسلْع ِنِه ، أَويلٍَد ِبعِفي ب فرصاِل التالْم بر لَه صِإنْ خو   

فِْسِه فَلَا ؛ ِلأَنِبن اجرالِْإخ ِلكملَا ي هلَِد ؛ ِلأَنالْب ِتلْك ا ِمنهِرجخي نةً إلَى ماعِبض هفَعدأَنْ ي لَه سكَذَا لَيو صصختِكيلٌ فَيوت ه
أَو دفَع الْمالَ إلَى من أَخرجه لَا يكُونُ مضمونا علَيِه ِبمجرِد يمِلك تفِْويضه إلَى غَيِرِه فَِإنه خرج إلَى غَيِر ذَِلك الْبلَِد ، 

 تادلَِد عإلَى الْب هادأَع كَذَا لَوِه ولَيانَ عمِف فَلَا ضرصلَ التالُ قَبالْم لَكلَِد فَِإنْ هالْب اِرجِبِه خ ِريتشى يتاِج حرالِْإخ
ِر إذِْن الْميِبغ فرصت ه؛ ِلأَن لَه كُونُ ذَِلكيا واِمناِلفًا ضخم ارِد صولَ الْعى ِبِه قَبرتِإنْ اشا ، وِطهرلَى شع تا كَانةُ كَمبارض

بالر لَه ِطيبلَا يو هتِضيعِه ولَيعو هحِرب كُونُ لَهاِل فَياِحِب الْمص ادأَعِضِه وعى ِببرتِإنْ اشو ، فوسا ِخلَافًا ِلأَِبي يمهدِعن ح
بِقيته إلَى الْبلَِد ضِمن قَدر ما اشترى ِبِه ولَا يضمن قَدر ما أَعاد وأَلْفَاظُ التخِصيِص والتقِْييِد أَنْ يقُولَ خذْ هذَا مضاربةً 

صِبالن لَها وقِْييدكُونُ تاِو لَا يلْ ِبِه ِفي الْكُوفَِة ِبالْوماعا إذَا قَالَ ولْ ِبِه ِفي الْكُوفَِة أَممفَاع لَ ِبِه ِفي الْكُوفَِة أَومعلَى أَنْ تِف ع
   .يس ِمن حروِف الشرِط أَنْ يعملَ ِفيها ، وِفي غَيِرها ؛ ِلأَنَّ الْواو حرف عطٍْف ومشورٍة ولَ

  

  لُها : قَوهِضيِبم قْدطَلَ الْعبو ازا جِنهيةً ِبعلُومعةً مدِة مبارضِللْم قَّتإذَا و كَذَِلكو   

اعملْ ِبِه :  فَالْقَولُ قَولُ من يدِعي الْعموم ولَو قَالَ ؛ ِلأَنها توِكيلٌ فَتوقَّت ِبما وقَّته ، وِإذَا اختلَفَا ِفي الْعموِم ، والْخصوِص
لَا تعملْ إلَّا ِفي سوِق الْكُوفَِة فَعِملَ ِفي غَيِر سوِقها : ِفي سوِق الْكُوفَِة فَعِملَ ِفي الْكُوفَِة ِفي غَيِر سوِقها جاز ، وِإنْ قَالَ 

 ما اشتراه ِلنفِْسِه ، وِإنْ قَالَ علَى أَنْ تشتِري ِمن فُلَاٍن ، أَو تِبيع ِمنه صح التقِْييد ولَيس لَه أَنْ يتعداه ؛ فَهو مخاِلف ويكُونُ
   .ِلأَنَّ ِفي هذَا التقِْييِد فَاِئدةً وهو الثِّقَةُ ِبفُلَاٍن ِفي الْمعاملَِة 

 لُهِه  : قَولَيع ِتقعي نلَا مو هنلَا اباِل والْم با رأَب ِريتشاِرِب أَنْ يضِللْم سلَيو   

لُ ِبِه الرصحِف الَِّذي يرصةَ إذْنٌ ِفي التبارضٍد ؛ ِلأَنَّ الْمبلَى عاِل عالْم بر ِلفحا ِمثْلُ أَنْ يِرهغَي ٍة ، أَوابِبقَر ذَِلكو حب
 نم ِريتشأَنْ ي لَه سكَذَا لَيو ِفيِهم فُهرصت ِصحِتقُونَ فَلَا يعاِل يالْم بِفي ِملِْك ر وِلِهمخِبدى ورأُخ دعةً برِف ِفيِه مرصِبالت

 ِلرب الْماِل فَلَا يقِْدر علَى بيِعها وكَذَا لَيس لَه أَنْ يشتِري خمرا ولَا جلُود قَد ولَدت ِمن رب الْماِل ؛ ِلأَنها تِصري أُم ولٍَد
 ِمنلَ ضِة فَِإنْ فَعتيالْم.  

  

  لُهِة : قَوبارضونَ الْمفِْسِه دا ِلنِريتشكَانَ م ماهرتفَِإنْ اش   

جى وتاَء مراِلٍف ؛ ِلأَنَّ الشخِبم سفَلَي ضإذَا قَب لَكما يا ِمماًء فَاِسدئًا ِشريى شرتاش لَوِه ولَيفَذَ عِري نتشلَى الْمفَاذًا عن د
  .ِه ِلأَنَّ الِْإذْنَ ِفي الشراِء عام ِفي الصِحيِح ، والْفَاِسِد وذَِلك ِمما يمِكن بيعه بعد قَبِض
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  لُهفِْسِه : قَولَى نع ِتقعي نم ِريتشأَنْ ي لَه سفَلَي حاِل ِربفَِإنْ كَانَ ِفي الْم   

 فرصالت عنموِف ، فَيرعلَى الِْخلَاِف الْمع ِتقعي اِل ، أَوالْم بر ِصيبن دفْسيو هِصيبِه نلَيع ِتقعي هِلأَن.  

  

  لُهِة : قَوبارضالَ الْمم ِمنض ماهرتفَِإنْ اش   

  .؛ ِلأَنه يِصري مشتِريا ِلنفِْسِه فَيضمن ِبالنقِْد ِمن ماِل الْمضاربِة 

  

  لُهقَو : مهِريتشأَنْ ي ازج حاِل ِربِفي الْم كُني فَِإنْ لَم   

  .ِنع ِمن التصرِف ؛ إذْ لَا شِركَةَ لَه ِفيِه ، وِلأَنه يقِْدر علَى بيِعِهم ِبحكِْم الْمضاربِة ِلأَنه لَا ما

  

  لُهئًا : قَوياِل شالْم بِلر نمضي لَمو مهِمن هِصيبن قتع مهتِقيم تادفَِإنْ ز   

هِتِه ِفي ِزيادِة الِْقيمِة ولَا ِفي تملُِّكِه الزيادةَ ؛ ِلأَنَّ هذَا شيٌء ثَبت ِمن طَِريِق الْحكِْم فَصار كَما إذَا وِرثَه ِلأَنه لَا صنع ِمن ِج
   مع غَيِرِه ويكُونُ ولَاؤه بينهما

ا عمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِر الِْملِْك ِعنلَى قَدِح عبالر اِل ِمنالْم بِة رِحصاِل وأِْس الْمى ِفي رعسياِرِب وضِللْم هلَاؤوو كُلُّه قت
.  

  

  لُهقَو : هِصيِبِه ِمنِر نِفي قَد قتعى الْمعسيو   

 ِقيمِتِه وِإنْ كَانَ الَِّذي دفَع الْمالَ امرأَةٌ فَاشترى ِبِه الْمضاِرب زوجها ِلأَنَّ ذَِلك الْقَدر قَد سِلم لَه ِبالِْعتِق فَوجب علَيِه ضمانُ
أِْس الْملَى رلٌ عِفيِه فَضا ، ودبع اِربضى الْمرتاش لَواِء ورا ِبالشلَ ِفي ِملِْكهخد قَد ه؛ ِلأَن كَاحطَلَ النباُء ورالش حاِل ص

 فِنص ذَِلكِد وبالْع عبر وهو ِصيباِرِب ِفيِه نضِللْم رِن ظَهاِوي أَلْفَيسا يدبى ِبِه عرتاِل أَلْفًا فَاشالْم أْسكُونَ رأَنْ ي وحن
 أَعتقَه رب الْماِل نفَذَ ِعتقُه ِفي ثَلَاثَِة أَرباِعِه ولَو لَم يكُن ِفي الربِح حتى إنَّ الْمضاِرب لَو أَعتقَه نفَذَ ِعتقُه ِفي ربِعِه ، وِإنْ

و قتاِل عالْم بر قَهتِإنْ أَعو ، ِتقعلَا ي قَهتأَع ى لَوتح ِصيباِرِب ِفيِه نضِللْم ساِل فَلَيأِْس الْملَى رلٌ عِد فَضبِة الْعِقيم ارص
  .مستوِفيا ِلرأِْس ماِلِه 

وِإنْ اشترى الْمضاِرب ِبماِل الْمضاربِة عبديِن ِقيمةُ كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِمثْلُ رأِْس الْماِل فَِإنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما يكُونُ مشغولًا 
يِه نِصيب حتى إنَّ الْمضاِرب لَو أَعتقَهما معا ، أَو متفَرقًا لَا ينفُذُ ِعتقُه ِفي واِحٍد ِمنهما ِبرأِْس الْماِل ولَا يظْهر ِللْمضاِرِب ِف
 تظَراِل نالْم با رمقَهتِإنْ أَعِمائٍَة : ، وسماِرِب خضِللْم نمضيا وِميعقَا جتا ععا ممقَهتا ، إنْ أَعِسرعم ا كَانَ أَووِسرم
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وولَاؤهما جِميعا ِلرب الْماِل ؛ ِلأَنه أَتلَف علَى الْمضاِرِب نِصيبه ِمن الربِح وهو خمسِمائٍَة فَكَانَ ذَِلك ضمانَ إتلَاٍف 
 متفَرقًا فَِإنَّ الْعبد الْأَولَ يعِتق كُلُّه ويِصري مستوِفيا ِلرأِْس الْماِل ويتعين الْعبد فَيضمن موِسرا كَانَ ، أَو معِسرا ، وِإنْ أَعتقَهما

   الْآخر ِللربِح

   .ه أَحدهما فَِإذَا أَعتقَه نفَذَ ِعتقُه ِفي ِنصِفِه ويكُونُ حكْمه كَحكِْم عبٍد بين شِريكَيِن أَعتقَ

  

  لُهِإذَا : قَوو   

  

   دفَع الْمضاِرب الْمالَ مضاربةً ولَم يأْذَنْ لَه رب الْماِل  

  ِفي ذَِلك أَي لَم يقُلْ لَه اعملْ ِبرأِْيك 

 برى يتالثَّاِني ح اِربضالْم فرصتلَا يفِْع وِبالد نمضي اِل لَمالْم بلُ ِلرالْأَو اِربضالْم ِمنض ِبحفَِإذَا ر ح   

  .وهِذِه ِروايةُ الْحسِن عن أَِبي حِنيفَةَ 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ: وأَِبي ح نِة عايوالر ظَاِهر وهو حبري لَم أَو ، ِبحر ِمنِملَ ِبِه ضإذَا ع.   

 نمضِغي أَنْ لَا يبنفَِقيلَ ي الثَّاِني ذْكُري لَملُ والْأَو نمضاِب يِفي الِْكت ذَكَر لْ ، ثُممعي لَم ِملَ ، أَوفِْع عِبالد نمضي فَرقَالَ زو
اِفِهم ِفي مودِع الْمودِع وِقيلَ رب الْماِل ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمن الْأَولَ الثَّاِني ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يضمن ِبناًء علَى اخِتلَ

 الْمودع ، أَو الثَّاِني إجماعا وهو الْمشهور وهذَا ظَاِهر ِعندهما وكَذَا ِعنده ، والْفَرق لَه بين هِذِه وبين مودِع الْمودِع أَنَّ
 نمإنْ ض ا ، ثُماِمنكُونَ ضأَنْ ي ازفِْسِه فَجفِْع نالثَّاِني ِلن اِربضلُ الْممعا ينها واِمنكُونُ ضِل فَلَا يِة الْأَوفَعنِلم قِْبضي الثَّاِني

نه ملَكَه ِبالضماِن ِمن ِحِني خالَف ِبالدفِْع إلَى غَيِرِه فَصار كَما إذَا دفَع مالَ الْأَولَ صحت الْمضاربةُ بين الْأَوِل والثَّاِني ؛ ِلأَ
ا عمهنيب حبالرةُ وبارضالْم ِصحتو اِملٌ لَهع ه؛ ِلأَن ِمنا ضِل ِبملَى الْأَوع عجر الثَّاِني نمِإنْ ضفِْسِه ، وطَا ؛ ِلأَنَّ نرا شلَى م

قَرار الضماِن علَى الْأَوِل فَكَأَنه ضِمنه ابِتداًء ويِطيب الربح ِللثَّاِني ولَا يِطيب ِللْأَوِل ؛ ِلأَنَّ الثَّاِني يستِحقُّه ِبعمِلِه ولَا خبثَ 
   .لِْكِه الْمستِنِد ِبأَداِء الضماِن وهو لَا يعرى عن نوِع خبٍث ِفي الْعمِل ، والْأَولَ يستِحقُّه ِبِم
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  لُهاِل قَالَ: قَوالْم بِبالثُّلُِث فَِإنْ كَانَ ر هفَعةً فَدبارضم هفَعدأَنْ ي أَِذنَ لَه قَدِف وصةً ِبالنبارضالَ مِه الْمإلَي فَعفَِإذَا د لَه 
اعملْ علَى أَنَّ ما رزق اللَّه بيننا ِنصفَاِن فَِلرب الْماِل ِنصف الربِح وِللْمضاِرِب الثَّاِني ثُلُثُ الربِح وِللْمضاِرِب الْأَوِل 

 سدالس   

مِر ِبِه ِمن ِجهِة الْماِلِك ، ورب الْماِل شرطَ ِلنفِْسِه ِنصف جِميِع ما رزق ؛ ِلأَنَّ الدفْع إلَى الثَّاِني مضاربةً قَد صح ِلوجوِد الْأَ
 سدإلَّا الس لَه قبي ِميِع ِللثَّاِني فَلَمِر ثُلُِث الْجِبقَد ذَِلك ِعلَ ِمنج قَدو فصِل إلَّا النِللْأَو قبي فَلَم اللَّه.  

  

 لُهاِل ،  : قَوالْم بر نيب ِقيا بماِرِب الثَّاِني الثُّلُثُ وضفَاِن فَِللْما ِنصننيب قَك اللَّهزا رلَى أَنَّ مِإنْ كَانَ قَالَ عو
   والْمضاِرِب الْأَوِل ِنصفَاِن 

رزق اللَّه الْأَولَ وقَد رزقَه اللَّه الثُّلُثَيِن فَيكُونُ بينهما ِبِخلَاِف الْأَوِل ؛ ِلأَنه ِلأَنه فَوض إلَيِه التصرف وجعلَ ِلنفِْسِه ِنصف ما 
 كَانَ قَالَ لَه لَوقَا ، ورِح فَافْتبِميِع الرج فِنص اكنفِْسِه هلَ ِلنعج :نيبِني ويٍء فَبيش ِمن تِبحا رإلَى فَم فَعد قَدفَاِن وك ِنص

غَيِرِه ِبالنصِف فَِللثَّاِني النصف ، والْباِقي بين الْأَوِل ورب الْماِل ؛ ِلأَنَّ الْأَولَ شرطَ ِللثَّاِني ِنصف الربِح وذَِلك مفَوض إلَيِه 
قَدو ِحقُّهتساِل فَيالْم بِة رِجه ا ِمنمهنيكُونُ بفَي فصإلَّا الن حبري لَملُ والْأَو ِبحا رم ففِْسِه ِنصاِل ِلنالْم بلَ رعج .  

  

  لُهِف فَِللثَّ: قَوصةً ِبالنبارضالَ مالْم فَعدو فُهٍء فَِلي ِنصيش ِمن اللَّه قزا رلَى أَنَّ مع ِإنْ قَالَ لَهِح وبالر فاِني ِنص
   وِلرب الْماِل ِنصف الربِح ولَا شيَء ِللْمضاِرِب الْأَوِل 

 كَذَا إذَا قَالَ لَهكُونُ ِللثَّاِني: وِل فَيالْفَض طْلَقفِْسِه ملَ ِلنعج هِلأَن ذَِلكفَاِن وك ِنصنيبِني ويٍل فَبفَض ا كَانَ ِمنفَم فصالن 
جرخيِط ورِبالش   

  .الْأَولُ ِبغيِر شيٍء 

  

  لُهقَو : نمضيو فصاِرِب الثَّاِني النضِللْمو فصاِل النالْم بِح فَِلربالر لُ ِللثَّاِني ثُلُثَيالْأَو اِربضطَ الْمرفَِإنْ ش
   سدس الربِح ِفي ماِلِه الْمضاِرب الْأَولُ ِللثَّاِني 

ِلأَنه شرطَ ِللثَّاِني شيئًا هو مستحق ِلرب الْماِل فَلَم ينفُذْ ِفي حقِِّه لَِكن التسِميةَ ِفي نفِْسها صِحيحةٌ ِلكَوِن الْمسمى صِحيحا 
اعملْ ِبهذَا الْماِل علَى أَنَّ ما رزق اللَّه ِمن شيٍء فَلَك : ، ولَو قَالَ رب الْماِل ِللْمضاِرِب ِفي عقٍْد يمِلكُه فَيلْزمه الْوفَاُء ِبِه 

أَو ، نيِد دبلَى الْعاٌء كَانَ عواِل سالْم بالثُّلُثَاِن ِلرو اِئزج وفَه ِدي ثُلُثُهبِلعو ِلي ثُلُثُهو ِد ، ثُلُثُهبلَ الْعمِرطْ عتشي لَا إذَا لَم 
 لَم نيِد دبلَى الْعإذَا كَانَ ع هِلِه أَنأَص ِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ ِمنأَِبي ح دِعن نيِه دلَيِد إنْ كَانَ عبطَ ِللْعرا شلَى مكَانَ ع لَهمطَ عرِإنْ شو

 هبلَى كَسوالْم ِحقتسي.  
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وقَالَ أَبو يوسف ومحمد ما شرطَ لَه فَهو ِلمولَاه سواٌء كَانَ علَيِه دين أَو لَم يكُن ، وِإنْ قَالَ لَه اعملْ ِبهذَا الْماِل علَى أَنَّ 
 ِلي ثُلُثُهو ِدك ثُلُثُهبِلعو ثُلُثُه ٍء فَلَكيش ِمن اللَّه قزا رلَى مذَا عهاِل والْم بالثُّلُثُ ِلراِرِب وضالثُّلُثَاِن ِللْما وضأَي اِئزج وفَه

  .وجهيِن إنْ لَم يكُن علَى الْعبِد دين فَالْمشروطُ لَه مشروطٌ ِللْمضاِرِب 

أَِبي ح دِعن ازج لَهمطَ عرا إنْ شونيدِإنْ كَانَ ما وونيدإذَا كَانَ م هبكَس ِلكملَا ي اِربضِد ؛ ِلأَنَّ الْمبِللْع كُونُ ذَِلكيِنيفَةَ و
م رغَي ذَِلكِل ومإلَّا ِبالْع قحتسلَا ي حباِل ؛ ِلأَنَّ الرالْم بِلر وفَه لَهمِرطْ عتشي ِإنْ لَمِنيفَةَ ، وأَِبي ح دِه فَلَا ِعنلَيوٍط عرش

  .يكُونُ لَه ِمنه شيٌء ويكُونُ ِلرب الْماِل ؛ ِلأَنه كَالْمسكُوِت عنه فَيستِحقُّه ِبرأِْس ماِلِه 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبِدِه: وبع بكَس ِلكمي هاِرِب ؛ ِلأَنضكُونُ ِللْمي   

 مديونا يعِني ِفيما إذَا شرطَ عملَه ، وِإنْ شرطَ الثُّلُثَ ِلابِن الْمضاِرِب ، أَو ِلزوجِتِه فَالْمضاربةُ جاِئزةٌ وما شرطَ ، وِإنْ كَانَ
حبِحقَّاِن الرتسلَا ي هتجوزاِرِب وضالْم ناِل ؛ ِلأَنَّ ابالْم بِلر وا فَهما لَهموطُ لَهرشالْم اراٍل فَصلَا مٍل ومِر عغَي ِمن 

 كُلَّه حبلَى أَنَّ الرالَ عالْم طَاهِإنْ أَعاِلِه ، وأِْس ماِل ِبرالْم بر قَّهحتِح اسبالر ِمن هنع ِكتا سمو هنكُوِت عسكَالْم
ونُ ِللْمضاِرِب ِربحه ، وِإنْ قَالَ علَى أَنَّ ِربحه ِلي فَهو ِبضاعةٌ ، وِإنْ قَالَ خذْ هذَا الْمالَ علَى أَنَّ ِللْمضاِرِب فَهو قَرض فَيكُ

و ، طَ لَهرا شاِرِب مضِللْمةٌ واِئزةُ جبارضذَا فَالْملَى هع ِزدي لَمو ثُلُثَه ِح ، أَوبالر فِإنْ قَالَ لَك ِنصاِل ، والْم باِقي ِلرالْب :

علَى أَنَّ : خذْه علَى أَنَّ ِلي ِنصف الربِح ولَم يِزد علَى هذَا فَاِلاسِتحسانُ أَنها جاِئزةٌ ويكُونُ ِللْمضاِرِب النصف ، وِإنْ قَالَ 
ي لَمو لَك ثُلُثُهِح ِلي وبالر فِإنْ قَالَ ِنصاِل ، والْم باِقي ِلرالْباِرِب ، وضذَا فَالثُّلُثُ ِللْملَى هع ِزد : اللَّه قزا رلَى أَنَّ مع

علَى أَننا : يِن ، وِإنْ قَالَ بيننا فَهو جاِئز ؛ ِلأَنَّ الْبين كَِلمةُ الِْقسمِة وِهي تقْتِضي الْمساواةَ فَيكُونُ الربح بينهما ِنصفَ
} فَهم شركَاُء ِفي الثُّلُِث { شِريكَاِن ِفي الربِح جاز ويكُونُ بينهما ِنصفَيِن ؛ ِلأَنَّ الشِركَةَ تقْتِضي الْمساواةَ قَالَ اللَّه تعالَى 

ا ِفي الربِح جاز ِعند أَِبي يوسف والربح بينهما ِنصفَاِن ؛ ِلأَنَّ الشرك مشتق ِمن ، وِإنْ قَالَ ِللْمضاِرِب علَى أَنَّ لَك ِشركً
  .الشِركَِة والشِركَةَ تقْتِضي الْمساواةَ 

 دمحقَالَ مِصيِب : والن نةٌ عارِعب كرةٌ ؛ ِلأَنَّ الشةُ فَاِسدبارضولٌ الْمهجم وهو.  

  

   مسأَلَةٌ  

هلَا ؛ ِلأَن أَم حاِل ِرباٌء كَانَ ِفي الْموا سطَأَهاِل أَنْ يالْم بِلر سِة فَلَيبارضاِل الْمم ةً ِمناِريج اِربضى الْمرتإذَا اش   

تشطُْء الْموكَةٌ ورتشم فَِهي حى أَنَّ إذَا كَانَ ِفيِه ِربرأَلَا ت الِْملْك ِبهشي قاِرِب حضفَِللْم حِفيِه ِرب كُني ِإنْ لَمو ، وزجكَِة لَا ير
   .رب الْماِل لَو مات كَانَ ِللْمضاِرِب أَنْ يِبيعها فَأَشبهت الْجاِريةَ الْمشتركَةَ 
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  لُهقَو :الْم بر اتِإذَا مةُ وبارضالْم طَلَتب اِربضالْم اِل ، أَو   

 بر توا مأَمكَالَةَ ، وِطلُ الْوبِكيِل يالْو تومكَالَةَ والْو هبِرِه فَأَشونَ غَيد لَه قْدِة عبارضالْم قْداِرِب فَِلأَنَّ عضالْم توا مأَم
ارضاِل فَِلأَنَّ الْمكَالَةَ فَِإنْ الْمِطلُ الْوبكِِّل يوالْم تومِكيلٌ ، ووةَ تبارضِلأَنَّ الْمِزيلُ الِْإذْنَ ، وي توالْمِبالِْإذِْن ، و فرصةَ تب

جلَى وذَا عةُ هبارضالْم طَلَتِب براِر الْحِبد لَِحقلَاِم والِْإس ناِل عالْم بر دتار ِمن طَلَتاِقِه بِبلَح اِكمالْح كَمِن إنْ حيه
يوِم ارتد ؛ ِلأَنَّ ِبذَِلك تزولُ أَملَاكُه وتنتِقلُ إلَى ورثَِتِه فَصار كَموِتِه ، وِإنْ لَم يحكَم ِبلَحاِقِه فَِهي موقُوفَةٌ إنْ رجع إلَى داِر 

ِلمسلَاِم مالِْإس ذَِلك دعاِل بالْم بر دتا فَارضراِل عى ِبالْمرتاش قَد اِربضِإنْ كَانَ الْمطُلْ ، وبت لَمةُ وبارضالْم تازا ج
ِذِه الْحِفي ه اتم لَو ه؛ ِلأَن اِئزِض جرالْع اِرِب ِلذَِلكضالْم عيِب فَبراِر الْحِبد لَِحقلَ وِتِه قَبِزلُ ِبِردعنِزلْ فَلَا يعني الَِة لَم

الْحكِْم ِبلَحاِقِه ، والْأَصلُ أَنَّ ِملْك الْمرتد موقُوف ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَتصرفُه كَذَِلك وِعندهما الردةُ لَا تؤثِّر ِفي حكِْم الْأَملَاِك 
الْم فرصاِقِه فَتِبلَح ِكمحِب وراِر الْحِبد لَِحق قُِتلَ ، أَو اِل ، أَوالْم بر اتفَِإنْ م اِئزاِل جالْم بِة راِل ِرداِرِب ِفي حض

انَ الْمضاِرب هو الْمرتد فَالْمضاربةُ علَى بطَلَت أَيضا ِعندهما ؛ ِلأَنَّ هِذِه الْأَسباب تِزيلُ الْأَملَاك ِعندهما أَيضا ، وِإنْ كَ
حاِلها ِفي قَوِلِهم جِميعا فَِإنْ مات الْمضاِرب ، أَو قُِتلَ ، أَو لَِحق ِبداِر الْحرِب وحِكم ِبلَحاِقِه بطَلَت الْمضاربةُ ؛ ِلأَنَّ هِذِه 

ما الْمرأَةُ فَارِتدادها وغَير ارِتداِدها سواٌء إجماعا سواٌء كَانت ِهي صاِحبةَ الْماِل ، أَو الْمضاِربةَ إلَّا الْأَشياَء كَالْموِت ، وأَ
قلْحت أَو ، وتمأَنْ ت   

ِفي أَم ثِّرؤا لَا تهتا ؛ ِلأَنَّ ِرداِقهِبلَح كَمحِب فَيراِر الْحا ِبدِفهرصِفي ت ثِّرؤا فَكَذَا لَا تلَاِكه.   

  

  لُهقَو : اِئزج فُهرصفَت اعبى ورتى اشتِلِه حزِبع لَمعي فَلَم اِربضاِل الْمالْم بلَ رزِإذَا عو   

قَّفوتا يدِكيِل قَصلُ الْوزعِتِه وِجه ِكيلٌ ِمنو هلَى ِعلِْمِه ؛ ِلأَنع .  

  

  لُهقَو : ذَِلك نلُ عزالْع هعنملَا يا وهِبيعأَنْ ي فَلَه وضرالُ عالْمِلِه ، وزِبع ِلمِإنْ عو   

ه قَد ثَبت ِفي الربِح ، وِإنما يظْهر ِبالِْقسمِة ِلأَنَّ الْمضاربةَ قَد تمت ِبالشراِء وصحت فَلَا يجوز لَه الْعزلُ بعد ذَِلك ؛ ِلأَنَّ حقَّ
  .وِهي تبتنى علَى رأِْس الْماِل ، وِإنما يِنض ِبالْبيِع 

  

  لُهقَو : رئًا آخيا شِنهِبثَم ِريتشأَنْ ي وزجلَا ي ثُم   

ا ؛ ِلأَنهاعإذَا ب وضرِني الْععا يقْدن تارص ا قَده.  
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  لُها : قَوِفيه فرصتأَنْ ي لَه سفَلَي تضن قَد اِنريند أَو ، اِهمراِل دالْم أْسرو لَهزِإنْ عو   

ي نض لَه دراِهم ، أَو علَى الْعكِْس فَلَه أَنْ يِبيعها هذَا إذَا كَانَ ِمن ِجنِس رأِْس الْماِل أَما إذَا كَانَ رأْس الْماِل دناِنري واَلَِّذ
   .ِبِجنِس رأِْس الْماِل اسِتحسانا ؛ ِلأَنَّ الربح لَا يظْهر إلَّا ِبِه كَذَا ِفي الِْهدايِة 

  

  لُهقَو :ضالْم ِبحر قَدونٌ وياِل دِفي الْمقَا ، ورِإذَا افْتوِن وياِء الدلَى اقِْتضع اِكمالْح هربِفيِه أَج اِرب   

  .؛ ِلأَنه ِبمنِزلَِة الْأَِجِري ؛ ِلأَنَّ الربح لَه كَالْأُجرِة ، وِلأَنَّ عملَه حصلَ ِبِعوٍض فَيجبر علَى إتماِمِه كَالْأَِجِري 

  

  لُهِفي ا: قَو كُني ِإنْ لَماُء واِلاقِْتض هملْزي لَم حاِل ِربلْم   

ِلأَنه وِكيلٌ محض وهو متبرع ، والْمتبرع لَا يجبر علَى إيفَاِء ما تبرع ِبِه وِلأَنَّ الديونَ ِملْك ِلرب الْماِل ولَا حظَّ لَه ِفيها فَلَا 
 ربجي.  

  

  لُهقَو :اِء واِل ِفي اِلاقِْتضالْم بكِّلْ رو قَالُ لَهي   

 قُّهح ِضيعلَا ي ِكيِلِه كَيوت ِمن داِقِد فَلَا بقِْد إلَى الْعالْع قُوقِلأَنَّ ح.  

 قَالُ لَهِغِري ياِمِع الصِفي الْجِلِه : وكَانَ قَوكِّلْ " أَِحلْ ، مو "هِمن ادرالْمالَِة فَِإنَّ ، ووالْحكَالَِة ، والْو نيِة بباسنكَالَةُ ِللْمالْو 
بِيع نقْلُ ِولَايِة التصرِف فَاستعار لَفْظَ الْحوالَِة ِللْوكَالَِة واَلَِّذي ي: نقْلُ الديِن ِمن ِذمٍة إلَى ِذمٍة ومعنى الْوكَالَِة : معنى الْحوالَِة 

   .ِبالْأَجِر كَالسمساِر ، والْبيِع ِبالْأَجِر يجبراِن علَى اِلاقِْتضاِء ؛ ِلأَنهما يعملَاِن ِبالْأُجرِة فَكَانَ الْأَجر لَهما بدلَ عمِلِهما 

  

  لُهِح : قَوبالر ِمن وِة فَهبارضاِل الْمم ِمن لَكا هماِل وأِْس الْمونَ رد   

  .ِلأَنَّ الربح تبع ِلرأِْس الْماِل وصرف الْهلَاِك إلَى ما هو التبع أَولَى كَما يصرف الْهلَاك إلَى الْعفِْو ِفي الزكَاِة 

  

  لُهقَو :ضلَى الْمانَ عمِح فَلَا ضبلَى الرع اِلكالْه ادِإنْ زاِرِب و   

 لُهلُ قَوقْبيِة وِديعكَالْو ارِة فَصانِه الْأَمجلَى وع وضقْبِة مبارضالَ الْملُ ِفي : ؛ ِلأَنَّ مقْبا يكَم ذَِلك لَمعي ِإنْ لَملَاِكِه ، وِفي ه
 فَِهي أَمانةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما إنْ كَانت فَاِسدةً فَالْمالُ الْوِديعِة وسواٌء كَانت الْمضاربةُ صِحيحةً ، أَو فَاِسدةً
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  .مضمونٌ 

  

  لُهقَو :ِفيوتسى يتح حبا الرادرت هضعب الُ ، أَوالْم لَكه ا ، ثُماِلهةُ ِبحبارضالْمو ، حبا الرمسا اقْتاِل فَِإنْ كَانالْم بر 
   رأْس ماِلِه 

 لَه عبتِه ولَياٌء عذَا ِبنهلُ والْأَص وه هاِل ؛ ِلأَنأِْس الْمِتيفَاِء رلَ اسقَب ِصحِح لَا تبةَ الرمِلأَنَّ ِقس.  

  

  لُهٌء : قَويلَ شفَِإنْ فَض   

  أَي عن رأِْس الْماِل 

 مهنيا كَانَ ب   

 حِرب ه؛ ِلأَن.  

  

  لُهاِرِب : قَوضلَى الْمانَ عماِل فَلَا ضأِْس الْمر نع قَصِإنْ نو   

 أَِمني هِلأَن.  

  

  لُهقَو : حبا الرمسا اقْتِإنْ كَانو   

  الْأَولَ 

   وفَسخا الْمضاربةَ ، ثُم عقَداها وهلَك الْمالُ  

  و بعضه أَ

   لَم يترادا الربح الْأَولَ  

ِلأَنَّ الْمضاربةَ الْأُولَى قَد تمت وانفَصلَت ، والثَّاِنيةَ عقْد جِديد فَهلَاك الْماِل ِفي الثَّاِني لَا يوِجب انِتقَاض الْأَوِل كَما إذَا 
 رالًا آخِه مإلَي فَعد.   
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  لُهِسيئَِة : قَوالنقِْد وِبالن ِبيعاِرِب أَنْ يضِللْم وزجيو   

 ِلأَنه ِمن صنِع التجاِر وهذَا إذَا باع إلَى أَجٍل معتاٍد أَما إذَا كَانَ إلَى أَجٍل لَا يِبيع التجار إلَيِه ولَا هو معتاد لَم يجز ؛ ِلأَنَّ

الْأَمر الْعام ينصِرف إلَى الْمعروِف بين الناِس وِلهذَا كَانَ لَه أَنْ يشتِري دابةً ِللركُوِب ولَيس لَه أَنْ يشتِري سِفينةً ِللركُوِب 
ذَنَ ِلعبِد الْمضاربِة ِفي التجارِة ِفي الروايِة الْمشهورِة ؛ ِلأَنه ِمن صنِع التجاِر ولَه أَنْ يستكِْريها اعِتبارا ِلعادِة التجاِر ولَه أَنْ يأْ

؛ ِلأَنه أَقْوى ِمنه تصرفًا ، ولَو باع ، ثُم أَخر الثَّمن جاز ِبالِْإجماِع أَما ِعندهما فَِلأَنَّ الْوِكيلَ يمِلك ذَِلك ِباسِتئْجاِرها أَولَى 
وأَما ِعند أَِبي يوسف فَِلأَنه يمِلك الِْإقَالَةَ ، ثُم الْبيع ِبالنساِء ِبِخلَاِف الْوِكيِل فَِإنه لَا يمِلك الِْإقَالَةَ يعِني أَنَّ الْوِكيلَ ِعندهما 

ِخري الثَّمِن إلَّا أَنهما قَالَا ِفي الْوِكيِل إذَا أَخر الثَّمن ضِمن ، والْمضاِرب لَا يضمن ؛ ِلأَنَّ الْمضاِرب يمِلك يمِلك الِْإقَالَةَ وتأْ
 ، نمضلَا ياًء وِتداب رخؤأَنْ ي ِلكمي ِسيئٍَة فَكَذَِلكِبن ِبيعي ِقيلَ ، ثُمتساِء فَِإذَا أَنْ يسِبالن ِبيعي قَاِيلَ ، ثُمأَنْ ي ِلكمِكيلُ لَا يالْوو

لَا يجوز تأِْخري الْوِكيِل ويجوز تأِْخري الْمضاِرِب ِلما ذَكَرنا ، وِإنْ احتالَ الْمضاِرب : أَخر ضِمن ، وأَما أَبو يوسف فَقَالَ 
ى رجٍل ، والْمحالُ علَيِه أَيسر أَو أَعسر فَهو جاِئز ؛ ِلأَنَّ الْحوالَةَ ِمن عادِة التجاِر ؛ ِلأَنهم ربما تمكَّنوا ِمن ِبالثَّمِن علَ

 ولَيس هذَا كَالْوِصي إذَا احتالَ ِبماِل الْيِتيِم فَِإنه يعتبر ِفيِه اِلاقِْتضاِء ِمن الْمحاِل علَيِه أَكْثَر ِمما يتمكَّنونَ ِمن اقِْتضاِء الْمِحيِل
ِإلَّا لَمو ، ازج لَحأَص ظَِر فَِإنْ كَانَ ذَِلكِط النرِبش دقَيم فَهرص؛ ِلأَنَّ ت لَحالْأَص   

علَى وجِه اِلاحِتياِط فَما لَا احِتياطَ ِفيِه لَا يجوز وتصرف الْمضاِرِب علَى عادِة التجاِر يجز ؛ ِلأَنَّ الْوِصي يتصرف ِللْيِتيِم 
لنقِْد ؛ ِلأَنَّ الْمضاربةَ يدخلُها لَا تِبع إلَّا ِبالنقِْد لَم يكُن لَه أَنْ يِبيع إلَّا ِبا: ِفيما اعتادوه جاز ، وِإنْ قَالَ رب الْماِل ِللْمضاِرِب 

التخِصيص ولَه ِفي ذَِلك منفَعةٌ وهو تعِجيلُ الْماِل فَِإنْ أَمره أَنْ يِبيع ِبالنِسيئَِة فَلَه أَنْ يِبيع ِبالنقِْد والنِسيئَِة ؛ ِلأَنَّ ِبالنقِْد خيرا 
اههِإنْ نو ، ِه لَهلَيع ادا زِبمِبأَلٍْف و هِبيعأَنْ ي كَانَ لَه ذَِلك ِمن ِبأَكْثَر هِبيعلَا يا ِبأَلٍْف ودبع لَه ِبيعلًا أَنْ يجكَّلَ رو ا لَوكَم هنع 

.   

  

  لُهِة : قَوبارضاِل الْمم ةً ِمنلَا أَما ودبع جوزلَا يو   

لَا يزوجها ؛ ِلأَنَّ النكَاح : لْعبد فَِلأَنه يلْزمه دين يتعلَّق ِبالْمضاربِة ِمن غَيِر ِعوٍض ، وأَما الْأَمةُ فَقَالَ أَبو حِنيفَةَ ومحمد أَما ا
زت ِلكمةَ لَا تأْذُونِليِل أَنَّ الْمِة ِبدارجالت ِمن سلَي فوسو يقَالَ أَبا وفِْسهن ِصيلَ : ِويجحا تِوِجيهزةَ ؛ ِلأَنَّ ِفي تالْأَم جوزأَنْ ي لَه

أَنَّ الِْكتابةَ ِعوٍض وهو الْمهر فَصار كَالْبيِع وِلأَنَّ ِفي تزِوِجيها سقُوطَ نفَقَِتها عن الْمولَى ولَيس ِللْمضاِرِب أَنْ يكَاِتب ؛ ِل
   .لَيست ِمن التجارِة 

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                525

  

   الوكالة  كتاب 

الْوكَالَةُ ِفي اللُّغِة ِهي الِْحفْظُ وِمنه قَولُهم حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ أَي وِنعم الْحاِفظُ وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن إقَامِة الْغيِر 
  ي تصرٍف معلُوٍم قَالَ رِحمه اللَّه مقَامه ِف

   كُلُّ عقٍْد جاز أَنْ يعِقده الِْإنسانُ ِلنفِْسِه جاز أَنْ يوكِّلَ ِبِه  

 جاز أَنْ يعِقده ِلنفِْسِه أَي ِبأَهِليِة نفِْسِه ؛ ِلأَنَّ الِْإنسانَ قَد يعِجز عن الْمباشرِة ِبنفِْسِه فَيحتاج إلَى توِكيِل غَيِرِه ومعنى قَوِلِه
مستِبدا ِبِه ، وهذَا الدفْع نقَض الْوِكيلَ ؛ ِلأَنه لَا يمِلك التوِكيلَ ، وِإنما لَم يقُلْ كُلُّ ِفعٍل جاز أَنْ يفْعلَه احِترازا عما لَا 

لْعقُوِد وهو ما يفْعلُه ِمثْلُ اسِتيفَاِء الِْقصاِص فَِإنه يجوز أَنْ يفْعلَه ِبنفِْسِه ولَا يجوز أَنْ يوكِّلَ ِبِه مع غَيبِتِه ثُم يدخلُ تحت ا
ِلِه وقَو كَالَةُ ِمنِبِه الْو تثْبإلَّا ِباللَّفِْظ الَِّذي ت ِصحكَالَةُ لَا تاِء كَذَا الْوِبِشر ذَا أَوِدي هبِع عيك ِببكَّلْت.  

 ناك عهقَالَ لَا أَن لَوِكيلٌ ، ووت وت فَهدأَر ِشئْت أَو ِضيت أَور ذَا أَوِدي هبع ِبيعت أَنْ تببإذَا قَالَ أَح فوسأَِبي ي نعو
   .ا حتى لَو طَلَّقَها لَا يقَع كَذَا ِفي النهايِة طَلَاِق امرأَِتي لَا يكُونُ هذَا توِكيلً

 لُهقَو  

   ويجوز التوِكيلُ ِبالْخصومِة  

 لُهِريِح قَواِب الصوِبالْج ِة أَوِحيحى الصوعِبالد أَي  

   ِفي ساِئِر الْحقُوِق وِإثْباِتها  

ِإطْلَاِقِه إنما هو قَولُهما ، وقَالَ أَبو يوسف هو كَذَِلك إلَّا ِفي الْحدوِد والِْقصاِص واللِّعاِن فَِإنَّ ِعنده أَي ِفي جِميِعها ، وهذَا ِب
 لُهِة قَونيِة الْبا ِبِإقَاماِتهلَا ِفي إثْبا وِة ِفيهومصِكيلُ ِبالْخوالت وزجلَا ي  

   اِلاسِتيفَاِء إلَّا ِفي الْحدوِد والِْقصاِص فَِإنَّ الْوكَالَةَ لَا تِصح ِباسِتيفَاِئِهما مع غَيبِة الْموكِِّل عن الْمجِلِس ويجوز ِب 

  .يعِني الْمقْذُوف والْمسروق ِمنه ووِلي الِْقصاِص 

 لُهقَو  

 جِنيفَةَ لَا يو حقَالَ أَباٍم وةَ ثَلَاثَِة أَيِسريا مغَاِئب ا أَوِريضكِّلُ موكُونَ الْمِم إلَّا أَنْ يصا الْخِة إلَّا ِبِرضومصِكيلُ ِبالْخوالت وز
   فَصاِعدا 

ا يِريضكُونَ مإلَّا أَنْ ي لُهقَوِه ، ولَيى ععدالْم ِعي أَودِكيلَ الْماٌء كَانَ ووا إذَا كَانَ لَا سِة أَمومصالْخ ِمن هعنما يضرِني مع
 وا فَههونا داٍم أَمةَ ثَلَاثَِة أَيِسريا مغَاِئب أَو لُهقَوِم وصا الْخِنيفَةَ إلَّا ِبِرضأَِبي ح دِعن ِكيلُهوت وزجِحيِح لَا يكَالص وفَه هعنمي
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   .كَالْحاِضِر

 ِلسجم ترضاِل فَِإذَا حجالر ِخطَاب أْلَفت ا لَمهِم ؛ ِلأَنصا الْخِر ِرضيكِّلَ ِبغوا أَنْ تلَه ازةً جردخم تأَةُ إنْ كَانرا الْمأَمو
ذَِلك سببا ِلفَواِت حقِّها ، وهذَا شيٌء استحسنه الْمتأَخرونَ الْحكِْم انقَبضت فَلَم تنِطق ِبحجِتها ِلحياِئها وربما يكُونُ 

  .جعلُوها كَالْمِريِض 

عذَاِر الَِّتي وأَما إذَا كَانَ عادتها تحضر مجاِلس الرجاِل فَِهي كَالرجِل لَا يجوز لَها التوِكيلُ إلَّا ِبِرضا الْخصِم وِمن الْأَ
توِجب لُزوم التوِكيِل ِبغيِر ِرضا الْخصِم ِعند أَِبي حِنيفَةَ الْحيض إذَا كَانَ الْقَاِضي يقِْضي ِفي الْمسِجِد وِهي علَى وجهيِن 

   نْ كَانتإنْ كَانت ِهي طَاِلبةً قُِبلَ ِمنها التوِكيلُ ِبغيِر ِرضا الْخصِم وِإ

 ذْرلَا ع هِم الطَّاِلِب ؛ ِلأَنصا الْخِر ِرضيِكيلُ ِبغوا التهلُ ِمنقْبِجِد لَا يسالْم الْقَاِضي ِمن جرخى يتح ا الطَّاِلبهرةً إنْ أَخطْلُوبم
  .ِبها إلَى التوِكيِل 

 لُهقَو  

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبِم وصا الْخِر ِرضيِكيلُ ِبغوالت وزجي    

 معِنيفَةَ نأَِبي ح دِم ِعنصالْخ دكَالَةُ ِبرالْو دترلْ تِني هعوِم يِفي اللُّز ا الِْخلَافماِز إنوِفي الْج ِة لَا ِخلَافايقَالَ ِفي الِْهد
ارتاخو ربجيا لَا ومهدِعنا وِلِهملَى قَوى عوِث الْفَتو اللَّيأَب .  

 ِسيخرقَالَ السلُ : وقْباِطيِلِه لَا يأَبِلِه وِكيِل ِبِحيوِعي ِبالتداِر إلَى الْمرِبالِْإض دكِِّل الْقَصوالْم ِمن ِلمإذَا ع أَنَّ الْقَاِضي ِحيحالص
ضا خصِمِه وِإلَّا فَيقْبلُه وقَيد ِبالْخصومِة ؛ ِلأَنَّ التوِكيلَ ِبقَبِض الديِن والتقَاِضي والْقَضاَء ِبغيِر ِرضا الْخصِم ِمنه التوِكيلُ إلَّا ِبِر

 ثُم الْوِكيلُ ِبقَبِض الْعيِن إذَا أَقَام الَِّذي ِهي ِفي جاِئز إجماعا ، ولَو وكَّلَه ِبقَبِض الْعيِن لَا يكُونُ وِكيلًا ِبالْخصومِة إجماعا
 عيا الْبِبه تثْبلَا يِض والْقَب ِكيِل ِمنِع الْونةُ ِفي منيالْب تِمعا ساهإي هاعكِّلَ بوةُ أَنَّ الْمنيِدِه الْبي.   

 لُهقَو  

   نْ يكُون الْموكِّلُ ِممن يمِلك التصرف وِمن شرِط الْوكَالَِة أَ 

 وزجذَا يلَى هِرِه فَعغَي ِمن لِّكَهماِلكًا ِليكِّلُ موكُونَ الْمأَنْ ي دكِِّل فَلَا بوِة الْمِجه ِمن فرصالت ِلكما يمِكيلَ إن؛ ِلأَنَّ الْو
وِن والْمكَاتِب ؛ ِلأَنهما يِصح ِمنهما التصرف ولَا يجوز توِكيلُ الْعبِد الْمحجوِر علَيِه ولَا الصِبي توِكيلُ الْعبِد الْمأْذُ

كَّلَ ِبِه ، وا وِف ِفيمرصاِلكًا ِللتكِّلُ موكُونَ الْمأَنْ ي ربتعالْم سلَيِه ولَيوِر عجحالْم هِمن ِصحي نكُونَ ِممأَنْ ي ربتعا الْممِإن
 لُهِعِه قَويكِّلَ ِببوأَنْ ي وزجيالْآِبِق و عيب وزجقَالُوا لَا ي مهلَِة ؛ ِلأَنمِفي الْج فرصالت  

  كَامالْأَح هملْزيو   

ِل فَِإنَّ الْوِكيلَ ِممن لَا يثْبت لَه حكْم تصرِفِه وهو الِْملْك فَِإنَّ الْوِكيلَ ِبالشراِء لَا يمِلك قَيد ِبذَِلك احِترازا عن الْوِكي
ِقيلَ احِرِه ويِكيِل ِلغِكيلُ الْووت ِصحلَا ي فَِلذَِلك نالثَّم ِلكمِع لَا ييِكيلُ ِبالْبالْوى ورتشِن الْميورجحالْم ِبيالصِد وبالْع نا عازِتر
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فَِإنهما لَو اشتريا شيئًا لَا يمِلكَاِنِه فَلَا يِصح توِكيلُهما ِبذَِلك ؛ ِلأَنَّ الْوِكيلَ يمِلك التصرف ِمن ِجهِة الْموكِِّل فَلَا بد أَنْ 
ِلكًا ِليملِّكَه ِمن غَيِرِه ، وِإنما شِرطَ أَنْ يكُونَ الْموكِّلُ ِممن تلْزمه الْأَحكَام ؛ ِلأَنَّ ما يلْزم الْوِكيلَ يرِجع ِبِه يكُونَ الْموكِّلُ ما

  ِلك فَلَا يِصح قَولُه علَى الْموكِِّل فَِإذَا كَانَ الْموكِّلُ ِممن لَا تلْزمه الْأَحكَام لَم يوجد ذَ

  هقِْصديو قْدِقلُ الْععي نِكيلُ ِممالْوو   

نا كَانَ ؛ ِلأَنه يقُوم مقَام الْموكِِّل ِفي الِْعبارِة فَلَا بد أَنْ يكُونَ ِمن أَهِل الِْعبارِة حتى لَو كَانَ صِبيا لَا يعِقلُ الْبيع أَو مجنو
   .التوِكيلُ باِطلًا وقَولُه ويقِْصده احِترازا عن بيِع الْهاِزِل والْمكْرِه حتى لَو تصرف هاِزلًا لَا يقَع علَى الْآِمِر 

 لُهقَو  

  ازا جمِمثْلَه أْذُونُ لَهالْم اِلغُ أَوالْب ركَّلَ الْحِإذَا وو   

 ِلأَنَّ الْموكِّلَ ِمن أَهِل التصرِف والْوِكيلَ ِمن أَهِل الِْعبارِة ، وِإنما شرطَ ِمثْلَهما ؛ ِلأَنهما إذَا وكَّلَا ِمثْلَيِهما تعلَّقَت حقُوق ؛
تلَا يا وضأَي ازا جمهونكَّلَا دِإنْ وِكيِل ، وقِْد ِبالْولَى الْعِصٍر عحنم را غَيمِمثْلَه لُهِة قَوايهِفي النِكيِل وقِْد ِبالْوالْع قُوقح لَّقع

رِكيِل الْحوكَت هوند ا أَورأْذُوِن حِكيِل الْموكَت قَهفَو نكِّلَ موأَنْ ي وزجلْ يِة بقَبالرِة ويرِة ِفي الْحالِْمثِْلي لُها قَوأْذُونم   

   وِإنْ وكَّلَا صِبيا محجورا علَيِه يعِقلُ الْبيع والشراَء  

 الْفَاِحشو ِسريالْي نبالْغ ِرفعيو اِلبس عيالْبو اِلباَء جرأَنَّ الش ِرفعي أَي  

 لَا يو ازِه جلَيا عورجحا مدبع ا أَوِهمكِّلَيوِبم لَّقعتيو قُوقا الْحِبِهم لَّقعت   

؛ ِلأَنَّ الصِبي ِمن أَهِل الِْعبارِة ، أَلَا ترى أَنه ينفُذُ تصرفُه ِبِإذِْن وِليِه والْعبد ِمن أَهِل التصرِف علَى نفِْسِه ماِلك لَه ، وِإنما لَا 
ِتِه يِليوِر أَهِلقُص ِبيِة الصدهالْع اما الِْتزمهِمن ِصحلَا ي هى أَنرقِِّه ، أَلَا تٍف ِفي حرصِبت سِكيلُ لَيوالتلَى ، ووالْم قِفي ح ِلكم

 الْمشتِري إذَا لَم يعلَم ِبحاِل الْباِئٍع ثُم عِلم أَنه صِبي لَه ِخيار الْفَسِخ ؛ والْعبد ِلحق سيِدِه فَلَِزم الْموكِّلَ وعن أَِبي يوسف أَنَّ
ا ِفي الِْهدايِة وذَكَر ِفي ِلأَنه دخلَ ِفي الْعقِْد علَى أَنَّ حقُوقَه تتعلَّق ِبالْعاِقِد فَِإذَا ظَهر ِخلَافُه يتخير كَما إذَا عثَر علَى عيٍب كَذَ

 ِمن اِنعةُ ؛ ِلأَنَّ الْمدهالْع ِتلْك هملْزي قتإذَا ع دبِة فَالْعدهوِم الْعلُز قِن ِفي حيورجحِد الْمبالْعو ِبيالص نيقًا بانْ فَرقَاِضي خ
الَ حز قَدلَى ، ووالْم قا حوِمهلُوِغ لُزولُ ِبالْبزلَا ي قُّهحقِِّه وِل حِلأَج ِبيالصِق ، وِبالِْعت قُّه.   

 لُهقَو  
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ك الْعقِْد والْعقُود الَِّتي يعِقدها الْوكَلَاُء علَى ضربيِن كُلُّ عقٍْد يِضيفُه الْوِكيلُ إلَى نفِْسِه ِمثْلُ الْبيِع والِْإجارِة فَحقُوق ذَِل 
   تتعلَّق ِبالْوِكيِل دونَ الْموكِِّل 

حتى لَو حلَف الْمشتِري ما ِللْموكِِّل علَيِه شيٌء كَانَ بارا ِفي يِميِنِه ، ولَو حلَف ما ِللْوِكيِل علَيِه شيٌء كَانَ حاِنثًا كَذَا ِفي 
  .النهايِة ، 

قَالَ الشو لُهِكيِل قَوونَ الْوكِِّل دوِبالْم لَّقعتت اِفِعي  

   فَيسلِّم الْمِبيع ويقِْبض الثَّمن ويطَاِلب ِبالثَّمِن إذَا اشترى ويقِْبض الْمِبيع ويخاِصم ِفي الْعيِب  

 تثْبي الِْملْكقُوِق والْح ِمن ى ؛ ِلأَنَّ كُلَّ ذَِلكنعمو طَادصيو بهنِد يباِبِق كَالْعِكيِل السوا ِللتارِتباع هنكِِّل ِخلَافَةً عوِللْم
لَا يظْهر ِفي ِعتِق قَِريِب قَوِلِهم ِخلَافَةً عنه أَي يثْبت الِْملْك أَولًا ِللْوِكيِل ولَا يستِقر بلْ ينتِقلُ إلَى الْموكِِّل ساعته وِلهذَا 

الْوِكيِل ولَا فَساِد ِنكَاِحِه علَى ما يأِْتي بيانه إنْ شاَء اللَّه ، ولَو وكَّلَ رجلًا ِبالْبيِع والشراِء علَى أَنْ لَا يتعلَّق ِبِه الْحقُوق فَلَا 
هو قَبض الثَّمِن وتسِليم الْمِبيِع فَِإنْ كَانَ الْعاِقد صِبيا محجورا أَو عبدا محجورا لَا يِصح هذَا الشرطُ وحقُوق الْعقِْد 

طَباِن ِبتسِليِم الْمِبيِع ، ولَو أَنَّ يخاطَباِن ِبالتسِليِم ، وِإنما ذَِلك إلَى الْموكِِّل فَأَما إذَا كَانا مأْذُونيِن تعلَّقَت ِبِهما الْحقُوق فَيخا
 ذَِلك لَه سِن لَيِبالثَّم ِريتشالْم كِّلَ طَالَبوالْم.  

و نهى الْوِكيلُ الْموكِّلَ عن ولَو أَمر الْوِكيلُ الْموكِّلَ ِبقَبِض الثَّمِن فَأَيهما طَالَبه أُجِبر الْمشتِري علَى تسِليِم الثَّمِن إلَيِه ، ولَ
قَبِض الثَّمِن صح نهيه ، وِإنْ نهى الْموكِّلُ الْوِكيلَ عن قَبِض الثَّمِن لَا يِصح نهيه غَير أَنَّ الْمشتِري لَو نقَد الثَّمن إلَى 

لَوا ، وانسِتحاس هنأُ عربكِِّل يوأَالْمرِكيلَ أَبأَنَّ الْو    

  .الْمشتِري عن الثَّمِن أَو وهبه لَه أَو بعضه أَو حطَّ عنه فَهو جاِئز ويضمن الْوِكيلُ ِللْموكِِّل ذَِلك ، وهذَا ِعندهما 

 حطُّه ، وكَذَا لَو أَخر عنه الثَّمن فَهو علَى هذَا الِْخلَاِف ، ولَو فَعلَ ذَِلك وقَالَ أَبو يوسف لَا يِصح إبراؤه ولَا ِهبته ولَا
ِه طَِريقَةُ أَِبي الْموكِّلُ صح ِبالِْإجماِع ثُم الِْملْك ِفي الشراِء ينتِقلُ إلَى الْوِكيِل ِملْكًا غَير مستِقر وِمنه إلَى الْموكِِّل ، وهِذ

 ؛ ِلأَنَّ الِْملْك اسبو طَاِهٍر الدأَب بِه ذَهِإلَياًء وِتدِكيِل ابالْو نكِِّل ِخلَافَةً عوِللْم تثْبي أَنَّ الِْملْك ِحيحالصو ِخيِن الْكَرسالْح
 هاِرمحِه ملَيع قتِكيِل لَعقَلَ إلَى الْوتان ِكيِل لَا لَوالْو قُونَ ؛ ِلأَنَّ ِملْكتعا لَا يمإن مهأَن ِخيِللْكَر ابجيكَالَِة وِبالْو ماهرتإذْ اش

 ِقرتسي.  

 لُهقَو  

 ِد فَِإنَّ حمِم الْعد نلِْح عالصلِْع والْخكَاِح وكِِّلِه كَالنوإلَى م ِضيفُهقٍْد يكُلُّ عِكيِل فَلَا وونَ الْوكِِّل دوِبالْم لَّقعتت قُوقَه
   يطَاِلب وِكيلُ الزوِج ِبالصداِق ولَا يلْزم وِكيلَ الْمرأَِة تسِليمها 

ى الْموكِِّل ، ولَو أَضافَه إلَى نفِْسِه صار النكَاح ؛ ِلأَنَّ الْوِكيلَ ِفيها سِفري محض ، أَلَا ترى أَنه لَا يستغِني عن إضافَِة الْعقِْد إلَ
 لَمقَِبلْت و قَالَ الْأَبِنك ، واب ِتي ِمننت ابجوِة زِغريو الصقَالَ أَبو ، ِغريالص هناب جووِل ِبِخلَاِف الْأَِب إذَا زسكَالر ارفَص لَه
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 ازِني جقُلْ ِلابي لَه ابولُ الْأَِب قَِبلْت جقَوِن ، وإلَى اِلاب ابالِْإجي افأَض جوزى ؛ ِلأَنَّ الْماوِن كَذَا ِفي الْفَتِلِلاب كَاحالن
أَِبي الصِغِري زوجت ابنِتي ولَم يِزد علَيِه شيئًا والْجواب يتقَيد ِبالْأَوِل فَصار كَما لَو قَالَ قَِبلْت ِلابِني ، ولَو قَالَ أَبو الصِغريِة ِل

   ، فَقَالَ أَبو الصِغِري قَِبلْت النكَاح يقَع النكَاح ِللْأَِب هو الصِحيح ويِجب أَنْ يحتاطَ ِفيِه فَيقُولَ قَِبلْت ِلابِني وينبِغي ِللْوِكيِل

كَاِح أَنْ يِإنْ كَانَ ِبالنلِْع ، وِل الْخدب ضقَب لَه سِج فَلَيوِكيلَ الزلِْع إنْ كَانَ وِكيلُ ِبالْخالْوِل فُلَاٍن وِلأَج كَاحقُولَ قَِبلْت الن
عقِْد ، وكَذَا الْوِكيلُ ِبالِْكتابِة لَيس لَه قَبض بدِل وِكيلَ الْمرأَِة فَلَا يؤاخذُ ِببدِل الْخلِْع إلَّا إذَا ضِمن فَيؤاخذُ ِبالضماِن لَا ِبالْ

   .الِْكتابِة 

 لُهقَو  

  اهإي هعنمأَنْ ي ِن فَلَهِبالثَّم ِريتشكِّلُ الْموالْم ِإذَا طَالَبو   

قُوقا أَنَّ الْحقُوِقِه ِلمحقِْد والْع نع ِبينأَج ه؛ ِلأَن لُهاِقِد قَوإلَى الْع   

   فَِإنْ دفَعه إلَيِه جاز ولَم يكُن ِللْوِكيِل أَنْ يطَاِلبه ِبِه ثَاِنيا  

 لَو كَانَ ِللْمشتِري علَى ؛ ِلأَنَّ نفْس الثَّمِن الْمقْبوِض حقُّه قَد وصلَ إلَيِه ولَا فَاِئدةَ ِفي الْأَخِذ ِمنه ثُم الدفِْع إلَيِه وِلهذَا
الْموكِِّل دين تقَع الْمقَاصةُ ِبديِن الْموكِِّل ، ولَو كَانَ لَه علَيِهما دين تقَع الْمقَاصةُ ِبديِن الْموكِِّل أَيضا دونَ ديِن الْوِكيِل 

قَعت هدحِكيِل إذَا كَانَ وِن الْويِبدكِِّل ووِللْم هنمضي هلَِكنا ومهداَء ِعنرالِْإب ِلكمي ها أَنٍد كَممحمِنيفَةَ وأَِبي ح دةُ ِعنقَاصالْم 
وِكيلُ جاز ولَيس لَه منعه فَِإنْ نهاه الْوِكيلُ بعد ِفي الْفَصلَيِن أَي ِفي الِْإبراِء والْمقَاصِة ، وقَولُه فَلَه أَنْ يمنعه إياه فَِإنْ وكَّلَه الْ

 هعنم فَلَه ذَِلك.   

 لُهقَو  

   ومن وكَّلَ رجلًا ِليشتِري لَه شيئًا فَلَا بد ِمن تسِميِة ِجنِسِه وِصفَِتِه أَو ِجنِسِه ومبلَِغ ثَمِنِه  

الِْفع ِصريةً ِلياِريج ا أَودبع لُهِسِه فَقَوةُ ِجنِميسا تأَم اراِلائِْتم هِكنما فَيلُومعكِّلُ ِبِه مولُ الْم.  

ر النوع وذَكَر الثَّمن ، فَقَالَ اشتِر وأَما ِصفَته فَقَولُه حبِشي أَو ترِكي أَو مولَّد والْمراد ِبالصفَِة ها هنا النوع ، ولَو لَم يذْكُ
 هِقيٍق فَِإنر ٍب أَوثَو ٍة أَوابا كَداسنأَج عمجِإنْ كَانَ لَفْظًا يِنِه ولَِغ ثَمبمِسِه وِجن ِلِه أَوى قَونعم وهو ازٍم جها ِبِمائَِة ِدردبِلي ع

 وِإنْ بين الثَّمن حتى يبين النوع مع الثَّمِن ، وكَذَا ما كَانَ ِفي معنى الْأَجناِس كَالداِر لَا يِصح ِفيِه التوِكيلُ لَا تِصح الْوكَالَةُ
رِري مدٍس فَلَا يكُلِّ ِجن ِمن دوجِن يالثَّم ؛ ِلأَنَّ ِبذَِلك نالثَّم نيِإنْ بٍد ، وباِء عِبِشر كِّلَهوالَِة ِمثْلُ أَنْ يهِش الْجفَاحالْآِمِر ِلت اد

با كَالْعاسنا لَا أَجاعوأَن عمجي مِإنْ كَانَ اِلاسِن ، والثَّم ارِمقْدو سالِْجن فَةَ أَوالصو أَو سالِْجن نيبأَنْ ي دلْ لَا بٍة باِريج ِد أَو
 كِّلَهوالَةُ ِمثْلُ أَنْ يهِقلُّ الْجِع توِبذَكَِر النا ولُومعم عوالن ِصريِن يقِْديِر الثَّمِع ؛ ِلأَنَّ ِبتوالن ِن أَواِن الثَّميِبب ِصحي هِة فَِإناِريالْجو

ا وعون ذْكُري لَمٍة واِريج ٍد أَوباِء عِبِشر ِديالِْهن أَو ِشيبالْح أَو ِكيركَالت عوالن نيا فَِإنْ باعولُ أَنمشي ه؛ ِلأَن ِصحي ا لَمنلَا ثَم
  .جاز ، وكَذَا إذَا بين الثَّمن ، وهذَا إذَا لَم يوجد ِبهذَا الثَّمِن ِمن كُلِّ نوٍع 
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ِجدا إذَا وِة فَِإنَّ أَمالَِة الْفَاِحشهاِطلَةٌ ِللْجكَالَةُ با فَالْوارد ةً أَوابد ا أَوبِر ِلي ثَوتقَالَ اش لَواِيِخ ، وشِض الْمعب دِعن وزجلَا ي 
ت ِض قَالَ اللَّهِه الْأَرجلَى وع ِدبا يِلم مِة اسِقيقَِة اللُّغةَ ِفي حابالَى الدِض{ عٍة ِفي الْأَرابد ا ِمنمو   

وِفي الْعرِف تطْلَق علَى الْخيِل والِْبغاِل والْحِمِري فَقَد جمع أَنواعا ، وكَذَا الثَّوب يتناولُ الْقُطْن } إلَّا علَى اللَِّه ِرزقُها 
ا لَا يِصح تسِميته مهرا ، وكَذَا الدار ِفي معنى الْأَجناِس ؛ ِلأَنها تختِلف اخِتلَافًا فَاِحشا والْكَتانَ والْحِرير والصوف وِلهذَ

يحةً فَِإنْ سمى ِجنس الداِر ِباخِتلَاِف الْأَغْراِض والْمحالِّ والِْجرياِن والْبلْداِن وِلهذَا لَو تزوج علَى داٍر لَم تكُن تسِميةً صِح
النِبي علَيِه { وثَمنها أَو نوع الدابِة وثَمنها ِبأَنْ قَالَ ِحمارا ونوع الثَّوِب ِبأَنْ قَالَ هرِوي أَو مرِوي جاز اسِتحسانا ؛ ِلأَنَّ 

فَذَكَر الِْجنس والثَّمن وسكَت عن ِذكِْر الصفَِة وِإنْ قَالَ }  ِدينارا وأَمره أَنْ يشتِري لَه شاةً الصلَاةُ والسلَام أَعطَى عروةَ
نفِْسِه ، ولَو قَالَ اشتِر ِلي ثَوبا اشتِر ِلي شاةً أَو عبدا ولَم يذْكُر ثَمنا ولَا ِصفَةً فَالْوكَالَةُ باِطلَةٌ وما اشتراه الْوِكيلُ فَهو ِل

ِبعشرِة دراِهم لَم يجز حتى يسمي نوعه فَيقُولَ هرِويا أَو مرِويا ؛ ِلأَنَّ الثَّوب يقَع علَى أَجناٍس مختِلفٍَة كَالْقُطِْن والصوِف 
م ذَِلك ِصرياِن فَلَا يالْكَتِن والثَّم ِبذَِلك رقَدتا ياِب ماِس الثِّينِفي كُلِّ أَج دوجي قَد هِن ؛ ِلأَنِر الثَّما ِبقَدلُومع.  

 لُهقَو  

   إلَّا أَنْ يوكِّلَه وكَالَةً عامةً فَيقُولَ لَه ابتع ِلي ما رأَيت  

ِه فَأَي شيٍء يشتِريِه يكُونُ ممتِثلًا كَما إذَا قَالَ لَه اشتِر ِلي أَي ثَوٍب ِشئْت أَو أَي دابٍة أَردت أَو ؛ ِلأَنه فَوض الْأَمر إلَى رأِْي
ه ِبِشراِء جاِريٍة سمى ِجنسها وثَمنها ما تيسر علَيك ِمنها فَِإنه يِصح ويِصري حكْمه حكْم الِْبضاعِة والْمضاربِة ، ولَو وكَّلَ

فَاشترى لَه عمياَء أَو مقْطُوعةَ الْيديِن أَو مقْعدةً فَذَِلك جاِئز علَى الْموكِِّل ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يجوز علَى الْموكِِّل 
؛ ِلأَنَّ ِمن   

نَّ الناس لَا يشترونَ ذَِلك وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ اسم الْجاِريِة موجود ِفي الصِحيحِة والْمِعيبِة فَِإنْ اشترى لَه عوراَء أَو الْعادِة أَ
 مِعيبةٌ ، وقَد يشترونَ الْمِعيب ، وِإنْ قَالَ اشتِر ِلي مقْطُوعةَ الْيديِن أَو إحدى الرجلَيِن جاز علَى الْموكِِّل إجماعا ؛ ِلأَنها

جاِريةً تخدمِني أَو ِللِْخدمِة أَو ِللْخبِز فَاشترى عمياَء أَو مقْطُوعةَ الْيديِن لَم يلْزم الْموكِّلَ إجماعا ؛ ِلأَنها لَا تصلُح ِللْعمِل ، 
نْ قَالَ اشتِر ِلي رقَبةً لَم يجز ِشراُء الْعمياِء ولَا مقْطُوعِة الْيديِن إجماعا فَِإنْ اشترى عوراَء أَو مقْطُوعةَ إحدى الْيديِن وِإ

ز ِعتقُها ِفي الْكَفَّارِة ، وِإنْ قَالَ اشتِر ِلي جاِريةً أَطَؤها أَو لَِزمت الْموكِّلَ إجماعا ؛ ِلأَنَّ تنِصيصه علَى الرقَبِة يقْتِضي ما يجو
علَى أَستوِلدها فَاشترى لَه رتقَاَء أَو أُخته ِمن الرضاعِة أَو ذَات رِحٍم محرٍم ِمنه أَو مجوِسيةً لَم يلْزم الْموكِّلَ ونفَذَ الشراُء 

 دالْقَي الَفخ هِكيِل ؛ ِلأَنالْو.   

 لُهقَو  

   فَِإذَا اشترى الْوِكيلُ وقَبض الْمِبيع ثُم اطَّلَع علَى عيٍب فَلَه أَنْ يرده ِبالْعيِب ما دام الْمِبيع ِفي يِدِه  

  إلَيِه قَولُه ؛ ِلأَنه ِمن حقُوِق الْعقِْد وِهي كُلُّها 
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   فَِإنْ سلَّمه إلَى الْموكِِّل لَم يرده إلَّا ِبِإذِْنِه  

يع ِمن يِدِه حجر ؛ ِلأَنه قَد انتهى حكْم الْوكَالَِة وِلأَنَّ ِفيِه إبطَالَ يِدِه الْحِقيِقيِة فَلَا يتمكَّن ِمنه إلَّا ِبِإذِْنِه وِلأَنَّ أَخذَ الْآِمِر الْمِب
   .علَيِه ِفي الْوكَالَِة 

 لُهقَو  

   ويجوز التوِكيلُ ِبعقِْد الصرِف والسلَِم  

بِل رِقب ِمن ذَِلكلَاِم وِكيلُ ِبالِْإسوالت هادرمِكيلَ ِبِه ووالت ِلكمفِْسِه فَيِبن ِلكُهمي قْدع هِل ؛ ِلأَنِقب ِكيلُ ِمنوا التلَِم أَمالس 
الْمسلَِم إلَيِه ِبأَنْ وكَّلَه يقْبلُ لَه السلَم فَِإنه لَا يجوز فَِإنه توِكيلٌ ِببيِع طَعاٍم ِفي ِذمِتِه علَى أَنْ يكُونَ الثَّمن ِلغيِرِه ، وهذَا لَا 

 لُهقَو ِصحي  

    فَارق الْوِكيلُ صاِحبه قَبلَ الْقَبِض بطَلَ الْعقْد فَِإنْ 

 لُهٍض قَوِر قَبغَي اِق ِمنوِد اِلافِْترجِلو  

   ولَا تعتبر مفَارقَةُ الْموكِِّل  

 فَيِصح قَبضه ، وِإنْ كَانَ لَا يتعلَّق ِبِه الْحقُوق كَالصِبي والْعبِد ؛ ِلأَنه لَيس ِبعاِقٍد والْمستحق ِبالْعقِْد قَبض الْعاِقِد وهو الْوِكيلُ
 قَبض الْمحجوِر علَيِه ِبِخلَاِف الرسوِل ؛ ِلأَنَّ الرسالَةَ ِفي الْعقِْد لَا ِفي الْقَبِض وينتِقلُ كَلَامه إلَى الْمرسِل فَصار قَبض الرسوِل
 لَّقعتا تمِإنوِل ، وسِبالر لَّقعتقِْد لَا تالْع قُوقالَِة ؛ ِلأَنَّ حسِبالر فرصالت ِصحِحِه لَا يرقَالَ ِفي ش ِصحي اِقِد فَلَمِر الْعغَي

ي ذَا لَمقِْد فَِلهالَِة الْعِرقَاِن ِفي حفْتا ممهِل وسرإذَا ِبالْم ربتعا لَا يمكِِّل إنوقَةُ الْمفَارم ربتعلَا يو لُهفَى قَوصتسقَالَ ِفي الْم زج
عيكِِّل ووإلَى الْم قْدِقلُ الْعتني هِكيِل فَِإنقِْد الْوِلِس عجاَء ِفي ما إذَا جِض ، أَملَ الْقَبِع قَبيالْب دعاَء بكِِّل ؛ جوقَةُ الْمفَارم ربت

 ذَِلك دعِكيِل بقَةُ الْوفَارم ربتعفِْسِه فَلَا يِبن اِرفص هكَأَن ِصريِلِس يجا ِفي الْماِضرإذَا كَانَ ح هِلأَن.   

 لُهقَو  

  ضقَباِلِه وم ِمن ناِء الثَّمرِكيلُ ِبالشالْو فَعِإذَا دكِِّل وولَى الْمِبِه ع ِجعرأَنْ ي فَلَه ِبيعالْم   

، وِإنما كَانَ لَه أَنْ يدفَع الثَّمن ِمن ماِلِه ؛ ِلأَنَّ الثَّمن متعلِّق ِبِذمِتِه فَكَانَ لَه أَنْ يخلِّص نفْسه ِمنه ، وِإنما رجع ِبِه علَى 
  نه هو الَِّذي أَدخلَه ِفي ذَِلك قَولُه الْموكِِّل ؛ ِلأَ

  نقُطْ الثَّمسي لَمكِِّل وواِل الْمم ِمن لَكِسِه هبلَ حِدِه قَبِفي ي ِبيعالْم لَكفَِإنْ ه   

ا ِبيكِّلُ قَاِبضوالْم ِصريي سبحي كِِّل فَِإذَا لَموِد الْمكَي هد؛ ِلأَنَّ ي لُهِدِه قَو  
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  نالثَّم ِفيوتسى يتح هِبسحأَنْ ي لَهو   

 هقُدني لَم أَو نالثَّم قَداٌء كَانَ نوس.  

ِلاس هسبكِِّل فَكَانَ حوالْم اِئِع ِمنِزلَِة الْبنِكيلَ ِبما أَنَّ الْولَن هِبسحأَنْ ي لَه سلَي فَرقَالَ زو ِبسحاِئِع أَنْ يا أَنَّ ِللْبِن فَكَمِتيفَاِء الثَّم
 لُهكِِّل قَووالْم ِمن نالثَّم ِفيوتسى يتح ِبيعالْم ِبسحِكيِل أَنْ يِري فَكَذَا ِللْوتشالْم ِمن نالثَّم ِفيوتسى يتح ِبيعالْم  

    كَانَ مضمونا ضمانَ الرهِن ِعند أَِبي يوسف وضمانَ الْمِبيِع ِعند محمٍد فَِإنْ حبسه فَهلَك ِفي يِدِه 

 وفَه هِبسحأَنْ ي لَه سلَي هِلِه أَنلَى أَصع قِر حيِبغ عنم ه؛ ِلأَن فَرز دِب ِعنصانَ الْغمضِنيفَةَ ولٌ ِلأَِبي حقَو وهو دعتِسِه مبِبح
 هأَن فوسِلأَِبي يلَاِكِه وقُطُ ِبهسِن فَيِتيفَاِء الثَّمِلاس هسبفَكَانَ ح هاِئِع ِمنِزلَِة الْبنِبم ها أَنملَهي ودعانُ التمِه ضلَيفَكَانَ ع

 لَه فَأَشبه الرهن ومعنى قَوِلِه ضمانَ الرهِن ِعند أَِبي يوسف أَي يعتبر الْأَقَلُّ مضمونٌ علَيِه ِبالْحبِس مع ثُبوِت حق الْحبِس
موكِِّل وصورةُ ِمن ِقيمِتِه وِمن الثَّمِن كَما إذَا كَانَ الثَّمن خمسةَ عشر وِقيمةُ الْمِبيِع عشرةٌ يرِجع الْوِكيلُ ِبخمسٍة علَى الْ

   ضماِن الْبيِع أَنْ يسقُطَ الثَّمن قَلَّ أَو كَثُر وذَِلك أَنَّ الْوِكيلَ يجعلُ

ِليِم إلَى الْمسلَ التاِئِع قَبِد الْبِفي ي لَكه هكَأَن ِبيعلُ الْمعجيو هِري ِمنتشكِّلُ كَالْموالْماِئِع وكَالْب نيب عيالْب فَِسخنِري فَيتش
 ِجبأَنْ ت وِب هصاِن الْغمةُ ضورصِري وتشالْماِئِع وا ِفي الْبٌء كَميِر شلَى الْآخا عِدِهمكُونُ ِلأَحلَا يكِِّل ووالْمِكيِل والْو

   .الْموكِِّل إنْ كَانَ ثَمنه أَكْثَر ويرِجع الْموكِّلُ علَى الْوِكيِل إنْ كَانت ِقيمته أَكْثَر ِقيمته باِلغةً ما بلَغت فَيرِجع الْوِكيلُ علَى 

 لُهقَو  

   وِإذَا وكَّلَ رجلٌ رجلَيِن فَلَيس ِلأَحِدِهما أَنْ يتصرف ِفيما وكِّلَا ِفيِه دونَ الْآخِر  

لَهما ِبكَلَاٍم واِحٍد ِبأَنْ قَالَ وكَّلْتكُما ِببيِع عبِدي هذَا أَما إذَا وكَّلَهما ِبكَلَاميِن ِبأَنْ وكَّلَ أَحدهما ِببيِعِه ثُم وكَّلَ هذَا إذَا وكَّ
وصى إلَيِهما كُلُّ واِحٍد علَى اِلانِفراِد حيثُ لَا يجوز أَنْ ينفَِرد الْآخر أَيضا أَنْ يِبيعه فَأَيهما باع جاز ِبِخلَاِف الْوِصييِن إذَا أَ

كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبالتصرِف علَى الْأَصح ؛ ِلأَنَّ وجوب الْوِصيِة ِبالْموِت وِعند الْموِت صارا وِصييِن جملَةً واِحدةً فَِإنْ 
هما فَباع أَحدهما أَو اشترى والْآخر حاِضر لَا يجوز إلَّا أَنْ يِجيزه ، وقَالَ ِفي الْمنتقَى يجوز وِإنْ كَانَ غَاِئبا فَأَجاز لَم وكَّلَ

ا عمهدأَحا ومكَّلَهو لَوِة ، وِنيفَةَ كَذَا ِفي الذَِّخريأَِبي ح دِعن زجي فَِردنِر أَنْ يِللْآخ زجي لَم ورجحم ِبيص أَو ورجحم دب
ا ِفي الصاهنِللِْعلَِّة الَِّتي ذَكَر هِبيعِر أَنْ يِللْآخ كُني لَم قْلُهع بذَه ِن أَوِكيلَيالْو دأَح اتاِحٍد فَِإنْ مأِْي وِبر اهِم ِرضدِعِه ِلعيِبب ِبي

 لُهِة قَوايهِد كَذَا ِفي النبالْعو  

إلَّا أَنْ يوكِّلَهما ِبالْخصومِة أَو ِبطَلَاِق زوجِتِه ِبغيِر ِعوٍض أَو ِبِعتِق عبِدِه ِبغيِر ِعوٍض أَو ِبرد وِديعٍة أَو عاِريةٌ أَو غَصٍب  
   أَو ِبقَضاِء ديٍن 

اِء إلَى فَِإنِللِْإفْض ذِّرعتِة مومصِفي الْخ اعِتم؛ ِلأَنَّ اِلاج لَى ذَِلكا عاِعِهمِتمِة ِفي اجِم الْفَاِئددا ِلعمهدِبِه أَح فَِردنأَنْ ي وزجي ه
ِة لَمومصكَا ِفي الْخرتا إذَا اشمهِلأَناِء وِلِس الْقَضجِب ِفي مغا إلَى الشيهتِر إلَّا إذَا انالْآخ قَاما ما ِفيهمهدأَح قُوما فَيفِْهمي 
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  .قَبِض الْماِل فَلَا يجوز الْقَبض حتى يجتِمعا علَيِه 

ِة وِديعالْو درٍض وِر ِعويِدِه ِبغبع قِعتٍض وِر ِعويِتِه ِبغجوز ا طَلَاقأَملْوأِْي بإلَى الر اجتحاُء لَا تيِن فَأَشياُء الدقَض   

ِهي تعِبري محض فَِعبارةُ اِلاثْنيِن والْواِحِد ِفيِه سواٌء ِبِخلَاِف ما إذَا قَالَ لَهما طَلِّقَاها إنْ ِشئْتما أَو أَمرها ِبأَيِديكُما فَِإنَّ 
ق وأَبى الْآخر لَم يقَع حتى يجتِمعا علَى الطَّلَاِق ؛ ِلأَنه تفِْويض إلَى رأِْيِهما وِلأَنه علَّق الطَّلَاق ِبِفعِلِهما فَاعتِبر أَحدهما إذَا طَلَّ

هدا أَحا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهِميعا جقَالَ طَلِّقَاه لَوو ، ارا الدوِلِهمخا ِبدِمعتجى يتٌء حيش قَعي ِن لَميطَلْقَت را الْآخطَلَّقَه ةً ثُماِحدا وم
د ِبالْقَبِض كَذَا علَى ثَلَاٍث كَذَا ِفي النهايِة وقَولُه أَو ِبرد وِديعٍة قَيد ِبالرد ؛ ِلأَنه إذَا وكَّلَهما ِبقَبِضها لَيس ِلأَحِدِهما أَنْ ينفَِر

ِفي الذَِّخريِة قَالَ محمد ِفي الْأَصِل إذَا قَبضها أَحدهما ِبغيِر إذِْن صاِحِبِه ضِمن ؛ ِلأَنه شرطَ اجِتماعهما وهو ممِكن ولَه ِفيِه 
أَح ضفَِإذَا قَب فَعِن أَنيةٌ ؛ ِلأَنَّ ِحفْظَ اثْنفَاِئد نمضاِلِك فَيِر إذِْن الْميا ِبغقَاِبض ارا صمهد.  

وأَما إذَا قَبض ِبِإذِْن صاِحِبِه لَا يضمن وقَولُه أَو ِبطَلَاِق زوجِتِه أَو ِبِعتِق عبِدِه يعِني زوجةً ِبعيِنها أَو عبدا ِبعيِنِه ؛ ِلأَنَّ ذَِلك لَا 
تح؛ ِلأَنَّ ي لَى ذَِلكا عِمعتجى يتح زجي ِنِه لَميِر عيٍد ِبغبِق عِبِعت ا أَوِنهيِر عيٍة ِبغجوا ِبطَلَاِق زمكَّلَها إذَا وأِْي أَمإلَى الر اج

دونَ زوجٍة وِعتِق عبٍد دونَ عبٍد فَلَم يكُن ِلأَحِدِهما أَنْ ينفَِرد هذَا يرِجع ِفيِه إلَى الرأِْي ؛ ِلأَنَّ لَه غَرضا ِفي إخراِج زوجٍة 
 ِبذَِلك دونَ صاِحِبِه ، وكَذَا إذَا وكَّلَهما ِبِعتِق عبٍد ِبعيِنِه علَى ماٍل أَو خلِْع زوجِتِه ؛ ِلأَنَّ ما طَِريقُه الِْعوض يرجع ِفيِه إلَى

 لَما وأِْيِهمِبر ِضير هِر ؛ ِلأَنونَ الْآخد هقِْبضا أَنْ يِدِهمِلأَح سِضِه فَلَيِن ِبقَبلَيجكَّلَ رفَو نيٍل دجلَى رع ِإنْ كَانَ لَهأِْي والر
   .يرض ِبرأِْي أَحِدِهما والشيُء يختِلف ِباخِتلَاِف الْأَيِدي 

قَو لُه  

   ولَيس ِللْوِكيِل أَنْ يوكِّلَ ِبما وكِّلَ ِبِه إلَّا أَنْ يأْذَنَ ِبِه الْموكِّلُ  

 والناس متفَاِوتونَ ِفي ؛ ِلأَنه فَوض إلَيِه التصرف دونَ التوِكيِل ِبِه وِلأَنه لَا يستفَاد ِبمقْتضى الْعقِْد ِمثْلُه وِلأَنه رِضي ِبرأِْيِه
  .الْآراِء 

 لُهقَو ِبذَِلك ِضير ه؛ ِلأَن ازج ا إذَا أَِذنَ لَهأَمو  

   أَو يقُولَ لَه اعملْ ِبرأِْيك  

ِيك فَوكَّلَ وِكيلًا كَانَ الْوِكيلُ الثَّاِني وِكيلًا عن ِلِإطْلَاِق التفِْويِض إلَى رأِْيِه ثُم إذَا أَِذنَ لَه الْموكِّلُ أَو قَالَ لَه اعملْ ِبرأْ
الْموكِِّل حتى لَا يمِلك الْوِكيلُ الْأَولُ عزلَه ، وكَذَا لَا ينعِزلُ ِبموِت الْوِكيِل وينعِزلَاِن جِميعا ِبموِت الْموكِِّل الْأَوِل كَذَا ِفي 

  .الِْهدايِة 

وِفي الْفَتاوى إذَا وكَّلَ رجلًا وفَوض إلَيِه الْأَمر فَوكَّلَ الْوِكيلُ رجلًا صح توِكيلُه ولَه عزلُه أَما لَو قَالَ لَه الْموكِّلُ وكِّلْ فُلَانا 
  الْأَوِل قَولُه فَوكَّلَه الْوِكيلُ لَا يمِلك عزلَه إلَّا ِبِرضا الْموكِِّل 
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  ازِتِه جرضِبح ِكيلُهو قَدكٍِّل فَعوِر إذِْن ميكَّلَ ِبغفَِإنْ و   

اِلي علَى ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود حصولُ رأِْي الْأَوِل ، وقَد حصلَ رأْيه وتكَلَّموا ِفي الْعهدِة وحقُوِق الْعقِْد علَى من ِهي قَالَ الْبقَّ
  .الْأَوِل 

وِفي الْعيوِن وقَاِضي خانْ علَى الثَّاِني قَالَ ِفي الْمِحيِط وهلْ يشترطُ إجازةُ الْوِكيِل الْأَوِل ما عقَد الثَّاِني ِبحضرِتِه أَم لَا قَالَ 
نَ يشترطُ والْمطْلَق محمولٌ علَى ما إذَا أَجازه وقَولُه فَعقَد وِكيلُه ِبحضرِتِه ِفي الْأَصِل لَا يشترطُ ، وعامةُ الْمشاِيِخ يقُولُو

يلُ الثَّاِني أَو أَعتق ِبحضرِة قَيد ِبالْعقِْد حتى لَو وكَّلَه ِبالطَّلَاِق أَو ِبالْعتاِق ولَم يأْذَنْ لَه فَوكَّلَ الْوِكيلُ غَيره ِبذَِلك فَطَلَّق الْوِك
   الْوِكيِل الْأَوِل لَا يقَع الطَّلَاق والْعتاق ؛ ِلأَنَّ توِكيلَه ِللْأَوِل كَالشرِط فَكَأَنه علَّق الطَّلَاق ِبتطِْليِق الْأَوِل فَلَا

الْعو ِط ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاقروِن الشِبد قَعِط يرِبالش ِليقعِملُ التتحاِت فَلَا ياتالِْإثْب ِمن هِوِه فَِإنحنِع ويِط ِبِخلَاِف الْبرلَّقَاِن ِبالشعتي اقت
 لُهقَو  

  ازلُ جِكيلُ الْأَوالْو هازِتِه فَأَجرضِر حيِبغ قَدِإنْ عو   

ِع أَميِفي الْب ا ذَِلكمِكيِل إنلَى الْوفُذُ عناُء يرى فَالشرتاش ا لَو.  

وِفي الِْهدايِة إذَا عقَد ِفي حاِل غَيبِتِه لَم يجز ؛ ِلأَنه فَاته رأْيه إلَّا أَنْ يبلُغه فَيِجيزه ، وكَذَا لَو باع غَير الْوِكيِل فَأَجازه جاز ؛ 
ح هِلأَن هأْير هرض.   

 لُهقَو  

   وِللْموكِِّل أَنْ يعِزلَ الْوِكيلَ عن الْوكَالَِة متى شاَء  

لَه نا مِر ِرضيِبغ لَهزع ِلكملَا ي هِر فَِإنيالْغ قِبِه ح لَّقعإلَّا إذَا ت ِطلَهبأَنْ ي فَلَه قُّهكَالَةَ ح؛ ِلأَنَّ الْو نهالر عضو ا لَوكَم قالْح 
 لَوِن ، وهوطَةً ِفي الررشكَالَةُ مالْو تإذَا كَان لُهزع ِصحي لَم اِهنالر لَهزع ِل ثُمِحلِّ الْأَجم دِعِه ِعنيلَى بع لَّطَهسٍل ودع دِعن

ِكتابا ِبالْعزِل فَبلَغه الِْكتاب وعِلم ما ِفيِه انعزلَ ، وكَذَا إذَا أَرسلَ إلَيِه رسولًا كَاِئنا من كَانَ كَانَ الْوِكيلُ غَاِئبا فَكَتب إلَيِه 
رسالَةَ ويقُولَ إنَّ فُلَانا أَرسلَِني إلَيك الرسولُ عدلًا كَانَ أَو غَير عدٍل حرا كَانَ أَو عبدا صِغريا كَانَ أَو كَِبريا بعد أَنْ يبلِّغَ ال

 ِكيلُ غَاِئبالْوِلِه وزلَى عع دهأَشو لَهزع هلَِكنِه ولَ إلَيسلَا أَرِه وإلَي بكْتي لَم لَوِزلُ ، وعني هكَالَِة فَِإنالْو نع كلْتزي عقُولُ إني
لَا ي هفَِإن لَم ِكيلُ أَوالْو قَهداٌء صوا ساعملَ إجزعلٌ اندع اِحدلٌ وجر ِن أَولَيدع رغَي لَاِن أَودلَاِن عجِل رزِبالْع هربِزلُ فَِإنْ أَخعن

رغَي اِحدو هربِإنْ كَانَ الَِّذي أَخِر ، وبالْخ قِصد رإذَا ظَه قْهدصي دِزلْ ِعنعني لَم هِإنْ كَذَّبا ، واعملَ إجزعان قَهدٍل فَِإنْ صدع 
 هِإنْ كَذَّبِر ، وبالْخ قِصد رِزلُ إذَا ظَهعنا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح.  

وِكيِل وينعِزلُ سواٌء عِلم أَو لَم يعلَم نحو أَنْ يموت الْموكِّلُ أَو يوكِّلَ وأَما الْعزلُ الْحكِْمي فَِإنه لَا يحتاج ِفيِه إلَى ِعلِْم الْ
لَ عزعان هبهو أَو هبكَات أَو هربد ِكيلُ أَوالْو هِبيعلَ أَنْ يِملِْكِه قَب نع دبالْع جرأَخ هإن ِدِه ثُمبِع عيِبب ادفَِإنْ ع لَمعي لَم أَو ِلم

 لُهقَو دعت ِديٍد لَمكِْم ِملٍْك جِبح ادِإنْ عكَالَةُ ، والْو تادٍخ عِبفَس ادلَى إنْ عوإلَى ِملِْك الْم دبالْع  
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   وِإنْ لَم يبلُغه الْعزلُ فَهو علَى 

تح اِئزج فُهرصتكَالَِتِه وو لَمعى ي   

 لَمعلَا ي وهو لَهزع ٍد ثُمبِع عيِبب كَّلَهذَا إذَا ولَى ها فَعالِْعلِْم ِبه دعا إلَّا بهكْمح تثْباِهي لَا يوالنو اِمرالْأَوو يهلَ نز؛ ِلأَنَّ الْع
ك ِفي يِد الْوِكيِل ومات الْعبد ِفي يِد الْموكِِّل قَبلَ أَنْ يسلِّمه إلَى الْمشتِري فَِإنه يرِجع فَباع الْوِكيلُ الْعبد وقَبض الثَّمن فَهلَ

وِفيِه فَه فرصا تِزلْ فَمعني لَم هِد ؛ ِلأَنبلَى الْعولَى مِكيلُ عالْو ِجعريِكيِل ولَى الْوِن عِبالثَّم ِمن ها لَِزممكِِّلِه وولَى مع 
 الَ ِبِه ِملْكِإنْ زو ، عيِكيلُ ؛ ِلأَنَّ الْبالْو لَمعي لَمو هاعلَى بوالْم لَِكنو دبالْع تمي لَم كَذَا لَوِه ، ولَيِبِه ع عجاِن رمالض

غَرِكيلَ ولَ الْوزع كِِّل فَقَدوكِِّل الْموإلَى ِملِْك الْم دبالْع عجر ى لَوتوِر حركِْم الْغِه ِبحلَيع عجِل فَرزِبالْع هِلمعي لَم ِحني ه
 ِلأَنَّ الْوكَالَةَ لَم تبطُلْ ؛ ِلأَنه إنْ علَى حكِْم الِْملِْك الْأَوِل ِمثْلُ أَنْ يرد علَيِه ِبعيٍب ِبقَضاٍء جاز ِللْوِكيِل بيعه ِعند محمٍد ؛

رجع إلَيِه علَى حكِْم ِملٍْك مستأْنٍف ِمثْلُ أَنْ يرد علَيِه ِبغيِر قَضاٍء أَو ِبِإقَالٍَة بطَلَت الْوكَالَةُ ؛ ِلأَنه دخلَ دخولًا مستأْنفًا كَما 
  . مستقْبلًا لَو اشتراه ِشراًء

  

  عفَر   

 ِليقعذَا أَنَّ تلُ ِفي هالْأَصِد ، ولَ الْغِكيلًا قَبكُونُ ولَا يو هدعا بِفيمِد وِكيلًا ِفي الْغا كَانَ وِدِه غَدبِع عيلًا ِببجكَّلَ رلٌ وجر
 وهِكيِل ووكَالت اِئزطَِر جِد الِْإطْلَاقَاِت ِبالْخبكَالِْإذِْن ِللْعك وكَّلْتو فَقَد ارلْت الدخإذَا د ك أَوكَّلْتو فَقَد اَء غَدقُولَ إذَا جأَنْ ي

  .ِفي التجارِة والطَّلَاِق والْعتاِق 

لِْهبِة والصدقَِة والِْإبراِء ِمن الديوِن وعزِل الْوِكيِل والْحجِر وأَما تعِليق التمِليكَاِت والتقِْييداِت ِبالْخطَِر فَلَا يجوز كَالْبيِع وا
   علَى الْعبِد الْمأْذُوِن والرجعِة وما أَشبه ذَِلك فَِإذَا قَالَ

   .ِللْوِكيِل إذَا جاَء غَد فَقَد عزلْتك لَا ينعِزلُ 

 لُهقَو  

 طُلُ الْوبتا ودترِب مراِر الْحاِقِه ِبدِبلَحطِْبقًا وا موننوِنِه جنِبجكِِّل ووِت الْموكَالَةُ ِبم   

ما إذَا جعلَ أَمر هذَا إنما يكُونُ ِفي موِضٍع يمِلك الْموكِّلُ عزلَه أَما ِفي الْموِضِع الَِّذي لَا يمِلك عزلَه لَا ينعِزلُ ِبالْجنوِن كَ
امرأَِتِه إلَيها ِفي الطَّلَاِق ثُم جن ، وكَذَا الْعدلُ إذَا سلَّطَه علَى بيِع الرهِن كَذَا ِفي النهايِة ، وِإنما بطَلَت ِبموِت الْموكِِّل 

لْآِمِر وِبموِتِه وجنوِنِه يبطُلُ أَمره فَيحصلُ تصرفُه ِبغيِر أَمٍر فَلَا يجوز فَِإنْ أَفَاق ِمن وجنوِنِه ؛ ِلأَنَّ الْوِكيلَ يتصرف ِمن طَِريِق ا
ِليلَه ِبمنِزلَِة الِْإغْماِء والِْإغْماُء جنوِنِه تعود الْوكَالَةُ كَذَا ذَكَر الْخجنِدي ِفي باِب الْمأْذُوِن ، وِإنما شرطَ كَونه مطِْبقًا ؛ ِلأَنَّ قَ

مرض والْمرض لَا يبِطلُ الْوكَالَةَ وحد الْمطِْبِق شهر ِعند أَِبي يوسف اعِتبارا ِبما يسقُطُ ِبِه الصوم عنده وِعنده أَكْثَر ِمن يوٍم 
  . ِبِه الصلَوات الْخمس ولَيلٍَة ؛ ِلأَنه يسقُطُ
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 دطِْبِق ِعنالْم دح ِخيِفي الْكَرِة واياطًا كَذَا ِفي الِْهدِتيِبِه اح راِت فَقَدادالِْعب ِميعقُطُ ِبِه جسي هلٌ كَاِملٌ ؛ ِلأَنوح دمحقَالَ مو
 فوسو يا قَالَ أَبكَم رهِنيفَةَ شأَِبي ح كْمِل ؛ ِلأَنَّ ِللْأَكْثَِر حوالْح ا أَكْثَرضٍد أَيمحم نع ِكيحلٌ كَاِملٌ ووٍد حمحم دِعنو

هدِعن قُوفوم دترالْم فرصِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ تلُ أَِبي حذَا قَوا هدترِب مراِر الْحاِقِه ِبدِبلَح لُهقَوالْكُلِّ و لَمفَِإنْ أَس هكَالَتكَذَا وو ، 
 طَلَتِب براِر الْحِبد لَِحق ِإنْ قُِتلَ أَوكَالَِتِه ولَى وع وفَه.  

كَمحي ِتِه أَولَى ِردلَ عقْتي أَو وتمإلَّا أَنْ ي هكَالَتطُلُ وباِفذَةٌ فَلَا تن هفَاترصا فَتمهدا ِعنأَمأَةً وركِّلُ اموِإنْ كَانَ الْماِقِه ، وِبلَح 
   فَارتدت فَالْوِكيلُ علَى وكَالَِتِه حتى تموت أَو تلْحق ويحكَم ِبلَحاِقها ؛ ِلأَنَّ ِردتها لَا

ن داِر الْحرِب مسِلما قَبلَ الْحكِْم ِبلَحاِقِه فَكَأَنه لَم يزلْ كَذَِلك تؤثِّر ِفي عقُوِدها ولَا تِزيلُ أَملَاكَها ، وِإنْ جاَء الْمرتد ِم
الْو دتِإنْ اركَالَِة الْأُولَى ، وِكيلُ ِفي الْوالْو دعي اِقِه لَمكِْم ِبلَحالْح دعا بِلمساَء مِإنْ جكَالَِتِه ، ولَى وِكيلُ عكُونُ الْويِكيلُ و

 ِإذَا لَِحقو ِخيكَذَا ِفي الْكَر ودعٍد تمحم دِعنو فوسأَِبي ي دِعن دعت لَم ادِإنْ عو ، هكَالَتو تقَطَعِب انراِر الْحِبد لَِحقو
 فَأَكَلُوه ثُم رجع مسِلما كَانَ لَه أَنْ يضمنهم ، ولَو أَنَّ الْقَاِضي الْمرتد ِبداِر الْحرِب فَأَخذَ الْورثَةُ ماِلِه ِبغيِر أَمِر الْقَاِضي

ها حكَم ِبلَحاِقِه وقَضى ِبماِلِه ِللْورثَِة ثُم رجع مسِلما فَوجد جاِريةً ِفي يِد الْواِرِث فَأَبى الْواِرثُ أَنْ يردها علَيِه وأَعتقَ
 لُهقَو دترَء ِللْميلَا شا واِئزج هعنا صا كَانَ مهبهو ا أَوهاعب اِرثُ أَوالْو  

لْوكَالَةَ عِلم وِإذَا وكَّلَ الْمكَاتب ثُم عجز أَو الْمأْذُونُ لَه فَحِجر علَيِه أَو الشِريكَاِن فَافْترقَا فَهِذِه الْوجوه تبِطلُ ا 
 لَمعي لَم ِكيلُ أَوالْو   

؛ ِلأَنَّ عجز الْمكَاتِب يبِطلُ إذْنه كَموِتِه ، وكَذَا الْحجر علَى الْمأْذُوِن وافِْتراق الشِريكَيِن يبِطلُ إذْنَ كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِفيما 
 الْوكَالَِة يعتِمد بقَاَء الْأَمِر ، وقَد بطَلَ ِبالْعجِز والْحجِر واِلافِْتراِق ولَا فَرق بين الِْعلِْم وعدِمِه ؛ ِلأَنَّ هذَا اشتركَا ِفيِه وِلأَنَّ بقَاَء

ِريكَاِن فَافْتالش أَو لُهقَوِت وولَى الِْعلِْم كَالْمع قَّفوتفَلَا ي كِْميلٌ حزع دكَّلَ أَحو ةً ثُمضفَاوم ا أَواننكَا عرتاٌء اشوقَا سر
   .الشِريكَيِن ثَاِلثًا 

 لُهقَو  

  هكَالَتو طَلَتطِْبقًا با موننج نج ِكيلُ أَوالْو اتِإذَا مو   

لُهِتِه قَووموِنِه ونج دعب لُهِفع ِصحلَا ي ه؛ ِلأَن   

   فَِإنْ لَِحق ِبداِر الْحرِب مرتدا لَم يجز لَه التصرف إلَّا أَنْ يعود مسِلما  

 الْقَاِضي ِبلَحاِقِه قَبلَ الْحكِْم ِبلَحاِقِه هذَا إذَا لَم يقِْض الْقَاِضي ِبلَحاِقِه حتى عاد مسِلما فَِإنه يعود وِكيلًا إجماعا ، وِإنْ قَضى
 ودعٍد يمحم دِعنو ودعلَا ي فوسأَِبي ي دا فَِعنِلمسم ادع ثُم.   

 لُهقَو  
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   ومن وكَّلَ ِبشيٍء ثُم تصرف ِفيما وكَّلَ ِبِه بطَلَت الْوكَالَةُ  

عكَّلَ ِبِه تا وِفيم فرصإذَا ت ها ِمثْلَ أَنْ ؛ ِلأَنوهجو ِظمتنذَا اللَّفْظُ يهِة ، وايقَالَ ِفي الِْهد ذَِلك دعِكيِل ِفيِه بالْو فرصت ذَّر
مرأٍَة أَو ِبِشراِء شيٍء فَيفْعلَه ِبنفِْسِه أَو يوكِّلَه ِبِإعتاِق عبِدِه أَو ِبِكتابِتِه فَأَعتقَه أَو كَاتبه الْموكِّلُ ِبنفِْسِه أَو يوكِّلَه ِبتزِويِج ا

 وزجقَِض ينت ا إذَا لَمها ؛ ِلأَنِتهاِء ِعدِقضِبان دا قَيمِإنا ، وهتِعد تقَضانةً واِحدو ثَلَاثًا أَو جوا الزطَلِّقَهأَِتِه فَيرِبطَلَاِق ام كِّلَهوي
ِزلُ ِفي ِللْوعنِكيلَ يفِْسِه فَِإنَّ الْوِبن الَعلِْع فَخِبالْخ كَّلَهكَذَا إذَا وو ، ذَِلك لَه وزجفَلَا ي تقَضا إذَا انا أَمضا أَيطَلِّقَهِكيِل أَنْ ي

وكَذَا إذَا وكَّلَه ِببيِع عبِدِه فَباعه ِبنفِْسِه فَلَو رد علَيِه ِبعيٍب ِبقَضاٍء هِذِه الصوِر كُلِّها ِلتعذُِّر التصرِف بعد تصرِف الْموكِِّل ، 
  .فَعن أَِبي يوسف لَيس ِللْوِكيِل أَنْ يِبيعه ؛ ِلأَنَّ بيعه ِبنفِْسِه منع لَه ِمن التصرِف فَصار كَالْعزِل 

دمحقَالَ م؛ و بهِكيِل أَنْ يِللْو كُني ِة لَمِفي الِْهب عجر فِْسِه ثُمِبن بهِة فَوِبالِْهب كَّلَها إذَا وى ِبِخلَاِف مرةً أُخرم هِبيعأَنْ ي لَه 
 قَاٍض فَهو ِبغيِر اخِتياِرِه فَلَم يكُن دِليلَ زواِل الْحاجِة فَِإذَا ِلأَنه مختار ِفي الرجوِع فَكَانَ دِليلُ عدِم الْحاجِة إما الرد ِبقَضاِء

كِِّل إخوالْم عي؛ ِلأَنَّ ب هِبيعِكيِل أَنْ يِللْو ساِء قَاٍض فَلَيِر قَضيِه ِبغلَيع دِإنْ رو ، هِبيعأَنْ ي كَانَ لَه لَكَهم ِه ثُمإلَي ادع اجر
   .ِللْوِكيِل ِمن الْوكَالَِة 

 لُهقَو  

   والْوِكيلُ ِبالْبيِع والشراِء لَا يجوز أَنْ يعِقد ِعند أَِبي حِنيفَةَ مع أَِبيِه وجدِه وولَِدِه وولَِد ولَِدِه وزوجِتِه وعبِدِه ومكَاتِبِه  

وزجلَا ي نكَذَا مِصلَةٌ ، وتلَاِء مؤه نيبو هنيب اِفعنةٌ ؛ ِلأَنَّ الْممهت هلَاِء لَِحقَتؤه ِمن اعفَِإذَا ب نمتؤِكيلَ م؛ ِلأَنَّ الْو لَه هتادهش 
 لُهذَا الِْخلَاِف قَولَى هع فرالصةُ وارالِْإجو  

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبِبِه وكَاتمِدِه وبِة إلَّا ِفي عِبِمثِْل الِْقيم مهِمن هعيب وزجي    

مولَى ، ؛ ِلأَنَّ التوِكيلَ مطْلَق ولَا تهمةَ ؛ ِلأَنَّ الْأَملَاك متباِينةٌ ِبِخلَاِف الْعبِد ؛ ِلأَنه بيع ِمن نفِْسِه ؛ ِلأَنَّ ما ِفي يِد الْعبِد ِللْ
وكَذَا ِللْمولَى حق ِفي كَسِب الْمكَاتِب وينقَِلب حِقيقَةً ِبالْعجِز وِفي قَوِلِه ِبِمثِْل الِْقيمِة إشارةٌ إلَى أَنه لَا يجوز ِعندهما أَيضا 

ذَا ِفي النهايِة لَِكن ذَكَر ِفي الذَِّخريِة أَنَّ الْبيع ِمنهم ِبالْغبِن الْيِسِري يجوز ِفي الْغبِن الْيِسِري وِإلَّا لَم يكُن ِللتخِصيِص فَاِئدةٌ كَ
جِة يالِْقيم ِمن إنْ كَانَ ِبأَكْثَر لَه هتادهلُ شقْبلَا ت نِمم اعِع إذَا بيِكيلُ ِبالْبِة الْوا قَالَ ِفي الذَِّخريمهدِإنْ ِعنِبلَا ِخلَاٍف ، و وز

كَانَ ِبأَقَلَّ ِبغبٍن فَاِحٍش لَا يجوز ِبلَا ِخلَاٍف ، وِإنْ كَانَ ِبغبٍن يِسٍري لَا يجوز ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يجوز ، وِإنْ كَانَ 
مره الْموكِّلُ ِبالْبيِع ِمن هؤلَاِء أَو قَالَ لَه ِبع ِممن ِشئْت فَِإنه يجوز بيعه ِمن ِبِمثِْل الِْقيمِة فَعن أَِبي حِنيفَةَ ِروايتاِن ، ولَو أَ

 هِه فَِإنلَيع نيلَا دِدِه وبع ِمن ِغِري أَولَِدِه الصو ِمن فِْسِه أَون ِمن هِبيعاِع إلَّا أَنْ يملَاِء ِبالِْإجؤه حرِإنْ صا وقَطْع ذَِلك وزجلَا ي
 دِعن هِمن هعيب وزجا يونيدإذَا كَانَ م هةً إلَى أَنارِه كَأَنَّ ِفيِه إشلَيع نيِد الَِّذي لَا دبوِط ِبالْعسبِفي الْم دقَيو ِبذَِلك كِّلُ لَهوالْم

   تعِميِم الْمِشيئَِة
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ِلك حكْم الْوِكيِل ِبالشراِء إذَا اشترى ِمن هؤلَاِء ، ولَو وكَّلَه أَنْ يزوجه امرأَةً فَزوجه الْوِكيلُ ابنته إنْ كَانت صِغريةً ، وكَذَ
ِبي حِنيفَةَ وِعندهما يجوز ، وكَذَا إذَا زوجه الْوِكيلُ أَمته أَو لَا يجوز ِبالِْإجماِع وِإنْ كَانت باِلغةً فَكَذَا أَيضا لَا يجوز ِعند أَ

   .من لَا يجوز شهادته لَها فَهو علَى هذَا الِْخلَاِف وِإنْ زوجه أُخته أَو من يجوز شهادته لَها جاز إجماعا 

 لُهقَو  

   ِبالْبيِع يجوز بيعه ِبالْقَِليِل والْكَِثِري والْوِكيلُ  

، وكَذَا ِبالْعروِض ؛ ِلأَنَّ أَمره ِبالْبيِع عام وِمن حكِْم اللَّفِْظ أَنْ يحملَ علَى عموِمِه ، وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ والِْخلَاف ِفي 
  إذَا قَالَ ِبعه ِبِمائٍَة أَو ِبأَلٍْف لَا يجوز أَنْ ينِقص ِبالِْإجماِع قَولُه الْوكَالَِة الْمطْلَقَِة أَما 

   وقَالَا لَا يجوز بيعه ِبنقْصاٍن لَا يتغابن الناس ِفي ِمثِْلِه  

يتقَيد ِبالْمتعارِف وهو الْبيع ِبثَمِن الِْمثِْل أَو ِبالنقُوِد وِلأَنَّ الْبيع ِبغبٍن ولَا يجوز إلَّا ِبالدراِهِم والدناِنِري ؛ ِلأَنَّ مطْلَق الْأَمِر 
مور ِبمطْلَِق الْبيِع ، وقَد فَاِحٍش ِهبةٌ ِمن وجٍه ؛ ِلأَنه إذَا حصلَ ِمن الْمِريِض كَانَ معتبرا ِمن ثُلُِثِه إلَّا أَنَّ أَبا حِنيفَةَ يقُولُ هو مأْ

أَتى ِببيٍع مطْلٍَق ؛ ِلأَنَّ الْبيع اسم ِلمبادلَِة ماٍل ِبماٍل وذَِلك يوجد ِفي الْبيِع ِبالْعروِض كَما يوجد ِفي الْبيِع ِبالنقُوِد ، وكَذَا 
ن؛ ِلأَنَّ م عياِة بابحِبالْم عيالْب دٍل كَانَ ِعنأَج ِسيئَةً إلَى أَينا وقْدن ِظمتنِر يالْأَم طْلَقم ِنثَ ثُماةً حابحم اعفَب ِبيعلَا ي لَفح 

رأَم ِكيلُ ، فَقَالَ الْآِمرالْوو الْآِمر لَفتٍف فَِإنْ اخارعتٍل مِبأَج دقَيتقَالَا يِنيفَةَ ، وقَالَ أَِبي حِسيئٍَة ، وت ِبنقٍْد فَِبعِبن ِبيعك أَنْ تت
 هِبيعِسيئَةً أَنْ يلَا نا وقْدن لَه مسي لَمٍء ويِع شيكَّلَ ِببو نِلم اِئزجلُ الْآِمِر ولُ قَوئًا فَالْقَويقُلْ شت لَمِعِه ويتِني ِببرِكيلُ أَمالْو

   .عا نِسيئَةً إجما

 لُهقَو  

   والْوِكيلُ ِبالشراِء يجوز أَنْ يشتِري ِبِمثِْل الِْقيمِة وِزيادٍة يتغابن الناس ِفي ِمثِْلها  

  .قَالَ الِْإمام خواهر زاده هذَا ِفيما لَيست لَه ِقيمةٌ معلُومةٌ ِعند أَهِل ذَِلك الْبلَِد 

  ما ما لَه ِقيمةٌ معلُومةٌ ِعندهم كَالْخبِز واللَّحِم إذَا زاد لَا يلْزم الْآِمر قَلَّت الزيادةُ أَو كَثُرت كَذَا ِفي شاهانْ قَولُه وأَ

   ولَا يجوز ِفيما لَا يتغابن الناس ِفي ِمثِْلِه  

 لَا يجوز أَنْ يشتِري ِممن لَا يجوز شهادته لَه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يجوز ِبثَمِن الِْمثِْل وِبما يتغابن ثُم الْوِكيلُ ِبالشراِء
نْ يشتِري ِمن هؤلَاِء جاز ِبالِْإجماِع إلَّا أَنْ يشتِري ِفيِه ولَا يجوز أَنْ يشتِري ِمن عبِدِه ومكَاتِبِه إجماعا فَِإنْ أَمره الْموكِّلُ أَ

 نم مهٍه ِمنجِة أَوسملَى خع مهكْمِليِط حسِبالت فرصتي نلَةُ ممج ِدينجِبِه قَالَ الْخكَاتم ِدِه أَوبع ِمن ِغِري أَولَِدِه الصو ِمن
يب وزجي هعيب وزجي نم مهِمنا وفْولُ ععجِفيِه ي نابغتا يم رقَدو ، ِصيالْوو دالْجو الْأَب وهوِف ورعلَى الْمع هاؤِشرو هع

ملَه وزجأْذُونُ يالْمو بكَاتالْم وهلَى ِخلَاِفِه وعوِف ورعلَى الْمع هاؤِشرٍم وهاِوي أَلْفًا ِبِدرسا يوا مِبيعِنيفَةَ أَنْ يأَِبي ح دِعن 
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  .ويشتروا ما يساِوي ِدرهما ِبأَلٍْف وِعندهما لَا يجوز إلَّا علَى الْمعروِف 

راؤه إجماعا وِمنهم من يجوز بيعه كَيفَما كَانَ ِشراؤه علَى وأَما الْحر الْباِلغُ الْعاِقلُ يجوز بيعه كَيفَما كَانَ ، وكَذَِلك ِش
الْمعروِف وهو الْمضاِرب والشِريك شِركَةَ ِعناٍن أَو مفَاوضٍة والْوِكيلُ ِبالْبيِع الْمطْلَِق يجوز بيع هؤلَاِء ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِبما 

وِف عرعإلَّا ِبالْم وزجا لَا يمهدِعنٍن كَانَ وثَم ِبأَيانَ وهو ز.  

ِة أَوادالْعِف ورا ِبِخلَاِف الْعورتا فَِإنْ اشاعموِف إجرعلَى الْمإلَّا ع وزجفَلَا ي مهاؤا ِشرأَمو   

 أَنفُِسِهم وضِمنوا ما تعدوا ِفيِه ِمن ماِل غَيِرِهم إجماعا وِمنهم من لَا يجعلُ قَدر ما يتغابن ِفيِه ِبغيِر النقُوِد نفَذَ ِشراؤهم علَى
 ِرقغتسم نيِه دلَيعا ِفيِه قَِليلًا وابحِتِه ووِض مرِفي م الَهم اعإذَا ب ِريضالْم وها وفْوع ِإنْ قَلَّتو ، هاتابحم وزجلَا ي هفَِإن

 خاَء فَسِإنْ شِة ، واِم الِْقيممِن إلَى تِفي الثَّم اداَء زاِر إنْ شِري ِبالِْخيتشالْمو.  

ى ِفيِه قَدابحوِنِه وياِء دِلقَض هِركَتت اعِتِه إذَا بوم دعب هتِصيا وأَمو الَهم اعب كَذَا لَوا ، وفْولُ ععجيو هعيب حِفيِه ص نابغتا يم ر
  .ِمن بعِض ورثَِتِه وحابى ِفيِه ، وِإنْ قَلَّ لَا يجعلُ عفْوا ويجبر الْمشتِري ِفي قَوِلِهما 

 وزجِنيفَةَ فَلَا يِل أَِبي حلَى قَوا عأَمو اعب لَوو ، نيِه دلَيع سلَيثَِتِه ورو اِئرس ِجيزى يتِتِه حِقيم ِمن ِإنْ كَانَ ِبأَكْثَرو ، عيالْب
لَا ي نِة ِممبارضالَ الْمم اِربضالْم اعب لَواِبيِع ، ونكَذَا ِفي الْي ازِتِه جِبِمثِْل ِقيم مهِمن ِصيِفيِه الْو اهابحو لَه هتادهش وزج

 وها وريخ كُني ا لَمم هاؤلَا ِشرو هعيب وزجلَا ي نم مهِمنى ِفيِه قَِليلًا وابحلَاِء وؤه ِمن اعإذَا ب ِصيكَذَا الْوو ، وزجقَِليلًا لَا ي
الْي ِمن الَهم اعإذَا ب ِصيِإلَّا فَلَا الْوو ازِتيِم جا ِللْيريا إنْ كَانَ خمهدِعناٍل وِبح وزجٍد لَا يمحم دى فَِعنرتاش ِتيِم أَو.  

 لُهقَو  

  ِمنيقَوقِْوِمي الْمت تحلُ تخدا لَا يِفي ِمثِْلِه م اسالن نابغتاَلَِّذي لَا يو   

دا يا ؛ ِلأَنَّ مهنع ِفيقِّقَةً عحتم كُنت ِإنْ لَمِة ، واديالز انٌ ِبِتلْكسإن همقَوي قَد هقِّقٍَة ؛ ِلأَنحتم رةٌ غَيادِزي قِْوِميِهمت تحلُ تخ
لُّ ِمنه ، وِإنْ كَانَ أَكْثَر ِمن ِنصِف الْعشِر فَهو ِمما لَا يتغابن قَالَ الْخجنِدي الَِّذي يتغابن الناس ِفي ِمثِْلِه ِنصف الْعشِر أَو أَقَ

نابغتا يم رى قَديحي نب ريصقَالَ نِفيِه ، و اسالن   

لْعشر وِفي الْعقَاِر ده وازده وهو الْخمس الناس ِفيِه ِفي الْعروِض ده نيم وهو ِنصف الْعشِر وِفي الْحيواِن ده يازده وهو ا
ومعناه أَنَّ ِفي الْعروِض ِفي عشرِة دراِهم ِنصف ِدرهٍم وِفي الْحيواِن ِفي الْعشرِة ِدرهم ، وِفي الْعقَاِر ِفي الْعشرِة ِدرهماِن 

 يتغابن ِفيِه ووجه ذَِلك أَنَّ التصرف يكْثُر وجوده ِفي الْعروِض ويِقلُّ ِفي الْعقَاِر ويتوسطُ ِفي وما خرج ِمن هذَا فَهو ِمما لَا
   .الْحيواِن وكَثْرةُ الْغبِن ِلِقلَِّة التصرِف 

 لُهقَو  
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   لْمبتاِع فَضمانه باِطلٌ وِإذَا ضِمن الْوِكيلُ ِبالْبيِع الثَّمن عن ا 

 ارا ِفيِه فَصِنِه أَِمينكَو ِض ِمنِب الْقَبوجم فْين زجي ِن فَلَمالثَّم ِمن هقِْبضا يا ِفيمكُونَ أَِمينأَنْ ي اعِكيِل إذَا بالْو كْم؛ ِلأَنَّ ح
ِديعانَ الْومِع ضودلَى الْمطَ عرش ا لَولَى أَنْ كَمِكيِل علَى الْوِن عالَ ِبالثَّمتاح كَانَ الْآِمر كَذَا لَوذَا ، وكَذَا ه ِصحي ِة لَم

   .يبرئ الْمشتِري ِمنه كَانت الْحوالَةُ باِطلَةً والْمالُ علَى حاِلِه علَى الْمشتِري 

 لُهقَو  

 ِع عيِبب كَّلَهِإذَا وِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن ازج فَهِنص اعٍد فَبب   

 لَم أَو هاِقي ِمنالْب اعاٌء بوِنيفَةَ سأَِبي ح دِعن وزجي هِع فَِإنبالر ِف ِمثْلَ الثُّلُِث أَوصالن را غَيلُومعم هًءا ِمنزج اعكَذَا إذَا بو ،
فْظَ مطْلَق عن قَيِد اِلافِْتراِق واِلاجِتماِع ، أَلَا ترى أَنه لَو باع الْكُلَّ ِبثَمِن النصِف جاز ِعنده فَِإذَا باع النصف يِبعه ؛ ِلأَنَّ اللَّ

  .ِبِه أَولَى 

ا أَنْ يِبيع النصف الْآخر قَبلَ أَنْ يختِصما أَو يِجيزه الْآِمر ، وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يجوز ِلما ِفيِه ِمن ضرِر الشِركَِة إلَّ
 هِد ؛ ِلأَنبِبالْع دا قَيمِإنو ، ههبا أَشمِب والثَّوِة وابالدِة وكَالْأَم ررِعيِضِه ضبٍء ِفي تيِفي كُلِّ ش ِتلَافذَا اِلاخه كَذَِلكو اعإذَا ب

   .ِنصف ما وكَّلَ ِبِه ولَيس ِفي تفِْريِقِه ضرر كَالْكَيِلي والْوزِني والْعدِدي الْمتقَاِرِب جاز إجماعا 

 لُهقَو  

  قُوفواُء مرفَالش فَهى ِنصرتٍد فَاشباِء عِبِشر كَّلَهِإنْ وو   

ِع ، وكَذَا إذَا اشترى جزًءا ِمن أَجزاِئِه غَير النصِف فَهو ِمثْلُ النصِف والْفَرق ِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الشراَء يتحقَّق يعِني ِبالِْإجما
ِنصٍد وباِء عِبِشر كَّلَهو هِلأَنفِْسِه وِلن فصى النرتاش لَّهةُ فَلَعمهلَى ِفيِه التع أَي قُوفواُء مرفَالش لُهقَوٍد وبِبع سِد لَيبالْع ف

 قكُونُ الِْعتيو قُهفَذَ ِعتكِّلُ نوالْم قَهتِإنْ أَعو ، قُهفُذُ ِعتنِكيلُ لَا يالْو قَهتأَع ى لَوتح فوسلُ أَِبي يذَا قَوهكِِّل ، ووِة الْمازإج
إج هةً ِمناز.  

 قَهتأَع ى لَوتاِقِد حلَى الْعفَاذًا عن دجإذَا و قَّفوتِر الِْإذِْن لَا يياَء ِبغرفِْسِه ؛ ِلأَنَّ الشا ِلنِريتشِكيلُ مكُونُ الْوي دمحقَالَ مو
اِقي قَبالْب ِريتشإلَّا أَنْ ي قُهفُذُ ِعتنِكيلُ يالْو لُهلُ إلَى الْآِمِر قَووحتِئٍذ يِق فَِحينلَ الِْعت  

   فَِإنْ اشترى باِقيه لَِزم الْموكِّلَ  

اِئِه ِشقْصإلَى ِشر اجتحٍة فَياعمج نيوثًا بروكُونَ مِتثَاِل ِبأَنْ يِسيلَةً إلَى اِلامو قَعي ِض قَدعاَء الْبى ؛ ِلأَنَّ ِشررتا فَِإذَا اشا ِشقْص
 ِة لَِزمومصلَ الْخقَب هاِقيى برتإذَا اش ِدينجِفي الْخفَاِق ولَى الْآِمِر ِباِلاتفُذُ عنِسيلَةٌ فَيو هأَن نيبت عيالْآِمِر الْب دلَ رقَب اِقيالْب

   .الْموكِّلَ ِعند علَماِئنا الثَّلَاثَِة

 ِكيلَ ثُمالْقَاِضي الْو همأَلْزو اِقيِكيلُ الْبالْو ِريتشلَ أَنْ يكِّلُ إلَى الْقَاِضي قَبوالْمِكيلُ والْو مصتِإذَا اخِكيلَ والْو ملْزي فَرقَالَ زو
عا ، وكَذَِلك هذَا الْحكْم ِفي جِميِع ما ِفي تبِعيِضِه ضرر فَِإنْ وكَّلَه إنَّ الْوِكيلَ اشترى الْباِقي بعد ذَِلك لَِزم الْوِكيلَ إجما
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ر ِبِشراِء ما لَم يكُن ِفي تبِعيِضِه ضرر فَاشترى بعضه لَِزم الْآِمر سواٌء اشترى الْباِقي أَو لَم يشتِر نحو أَنْ يوكِّلَه ِبِشراِء كُ
كَذَا لَوو ، الْآِمر لَِزم ِسنيمِبخ كُر فى ِنصرتطٍَة ِبِمائٍَة فَاشِحن   

 وكَّلَه ِبِشراِء عبديِن فَاشترى واِحدا ِمنهما لَِزم الْآِمر إجماعا ، وكَذَا إذَا وكَّلَه ِبِشراِء جماعٍة ِمن الْعدِدي الْمتقَاِرِب

 الْآِمر ا لَِزمها ِمناِحدى ورتفَاش.   

 لُهقَو  

وِإذَا وكَّلَه ِبِشراِء عشرِة أَرطَاِل لَحٍم ِبِدرهٍم فَاشترى ِعشِرين ِرطْلًا ِبِدرهٍم ِمن لَحٍم يباع ِمثْلُه عشرةُ أَرطَاٍل ِبِدرهٍم  
    ِبِنصِف ِدرهٍم ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَِزم الْموكِّلَ ِمنه عشرةٌ

؛ ِلأَنَّ الْوِكيلَ يتصرف ِمن ِجهِة الْآِمِر وهو إنما أَمره ِبعشرٍة وما زاد علَيها غَير مأْموٍر ِبِه فَلَا يلْزم الْموكِّلَ ويلْزم الْوِكيلَ 
شع تإذَا كَان اهنعماِوي وسلَا ت هةٌ ِمنرشع تإذَا كَان هِبِه ؛ ِلأَن دا قَيمِإنا ، ومهِدر هتاِوي ِقيمسِم تاللَّح ذَِلك طَاٍل ِمنةُ أَرر

كِّلَ ذَِلكوالْم ملْزِغي أَنْ لَا يبنا فَِإنْ ِقيلَ ياعمِكيِل إجلَى الْوفَذَ الْكُلُّ عن ذَِلك تثْبةَ ترشِذِه الْعِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ هِل أَِبي حلَى قَوع 
 ا إذَا قَالَ طَلِّقِنيفَةَ كَمأَِبي ح دِعن وزجذَا لَا يِمثْلُ ها ودٍة قَصرشاِء عِبِشر كَّلَهو ذَا قَدها ، ودلَا قَص ِرينا ِفي الِْعشنِضم

طَلَّقَها ثَلَاثًا لَا تقَع الْواِحدةُ ِلثُبوِتها ِفي ِضمِن الثَّلَاِث والْمتضمن لَا يثْبت ِلعدِم التوِكيِل ِبِه قُلْنا ذَاك مسلَّم ِفي امرأَِتي واِحدةً فَ
ِم التدكِِّل ِلعوالْم لًا لَا ِمنأَص تثْبلَا ي نمضتأَةُ الطَّلَاِق ؛ ِلأَنَّ الْمرأَةَ امرِطِه ؛ ِلأَنَّ الْمرِم شدِكيِل ِلعالْو لَا ِمنِكيِل ِبِه وو

 لُهِكيِل قَوالْو ِمن تكِِّل ثَبوالْم اُء ِمنرالش تثْبي ا إذَا لَمنهكِِّل ووالْم  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يلْزمه الِْعشرونَ  

ِفي بو هدحو دمحمِنيفَةَ وأَِبي ح عم فوسو يِحِه أَبرِفي شِة وايِنيفَةَ كَذَا ِفي الِْهدأَِبي ح عٍد ممحلُ مِخ قَوسِض النع.  

 ِلنفِْسِه ِبالِْإجماِع ؛ ِلأَنَّ الْمأْمور ِبِه السِمني ، وأَما إذَا اشترى ِمما يساِوي ِعشِرين ِرطْلًا ِبِدرهٍم فَِإنَّ الْوِكيلَ يكُونُ مشتِريا
   .وهذَا مهزولٌ فَلَم يحصلْ مقْصود الْآِمِر 

 لُهقَو  

   وِإذَا وكَّلَه ِبِشراِء شيٍء ِبعيِنِه فَلَيس لَه أَنْ يشتِريه ِلنفِْسِه  

ا قَِبلَ الْولَم هفِْسِه ِبأَنْ ؛ ِلأَنِبِه ِلن حرص كِِّل أَوواَء ِللْمرقِْد الشالْع دى ِعنواٌء نوِحقِِّه ستسِلم قَعي نيعتا يلُ مفَِفع تنيعكَالَةَ ت
اٍء وِن إلَى ِشرِفي الثَّم الَفكِِّل إلَّا إذَا خوِللْم وفِْسي فَهت ِلنيرتذَا إذَا قَالَ اشهكِّلُ ، ووالْم اهمِر الَِّذي سغَي رٍس آخِإلَى ِجن

كَانَ الْموكِّلُ غَاِئبا أَما إذَا كَانَ حاِضرا ، وقَد صرح الْوِكيلُ ِلنفِْسِه يِصري ِلنفِْسِه ؛ ِلأَنه عزلَ نفْسه ِبالِْإقْداِم علَى الشراِء 
ولَه أَنْ يعِزلَ نفْسه ِبحضرِة الْموكِِّل دونَ غَيبِتِه فَأَما إذَا كَانَ الثَّمن مسمى فَاشترى ِبِخلَاِف ِجنِسِه أَو لَم يكُن ِلنفِْسِه 

هى الثَّاِني ورتاِئِه فَاشِكيلًا ِبِشركَّلَ وو قُوِد أَوِر النيى ِبغرتى فَاشمسوِه ، مجِذِه الْوِل ِفي هِكيِل الْأَوِللْو الِْملْك تثَب غَاِئب و
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 ا إذَا لَمضذَا أَيهاِلفًا ، وخم كُني فَلَم هأْير رضح هِل ؛ ِلأَنكِِّل الْأَوولَى الْمفَذَ عِل نِكيِل الْأَوِة الْورضى الثَّاِني ِبحرتِإنْ اشو
عاٍء يإلَى ِشر الَفخ هِكيلَ ؛ ِلأَنالْو لَِزم ى لَهما سِمم ى ِبأَكْثَررتفَاش هنيا إذَا عأَم نالثَّم ني.   

 لُهقَو  

 وقُولَ نِكيِل إلَّا أَنْ يِللْو وا فَهدبى عرتِنِه فَاشيِر عيٍد ِبغباِء عِبِشر كَّلَهِإنْ واِل وِبم هِريتشي كِِّل أَوواَء ِللْمرت الشي
   الْموكِِّل 

هِذِه الْمسأَلَةُ علَى وجوٍه إنْ أَضاف الْعقْد إلَى دراِهِم الْآِمِر كَانَ ِللْآِمِر وهو الْمراد ِبقَوِلِه أَو يشتِريه ِبماِل الْموكِِّل ، وهذَا 
مفِْسِه ِبالِْإجِلن اهوِإنْ نِللْآِمِر فَِللْآِمِر و اهوطْلَقٍَة إنْ نم اِهمرإلَى د افَهِإنْ أَضفِْسِه ، وفِْسِه كَانَ ِلناِهِم نرإلَى د افَهِإنْ أَضاِع ، و

أَنه دلَالَةٌ ظَاِهرةٌ ، وِإنْ توافَقَا علَى أَنه لَم يحضره ِنيةٌ قَالَ محمد فَِلنفِْسِه ، وِإنْ تكَاذَبا ِفي النيِة يحكَّم النقْد ِبالِْإجماِع ؛ ِل
يحتِملُ الْوجهيِن هو ِللْعاِقِد ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ أَنَّ كُلَّ أَحٍد يعملُ ِلنفِْسِه وِعند أَِبي يوسف يحكَم النقْد ؛ ِلأَنَّ ما أَوقَعه مطْلَقًا 

 لُهاِحِبِه قَولَ ِلصمتحلَ الْمفَع فَقَد قَدِن نالَيالْم قُوفًا فَأَيوم  

   أَو يشتِريه ِبماِل الْموكِِّل  

 أَي لَيس الْمراد أَنْ يشتِريه ِبدراِهم مطْلَقٍَة ثُم نقَد أَراد ِبِه إضافَةَ الْعقِْد إلَى دراِهِم الْموكِِّل ولَم يِرد ِبِه النقْد ِمن ماِلِه
الْمدفُوعةَ إلَى الْوِكيِل فَِإنَّ ِفي هِذِه الصورِة تفِْصيلًا وِفيما إذَا أَضاف الْعقْد إلَى دراِهِم الْموكِِّل إجماع علَى أَنه ِللْآِمِر سواٌء 

د ِمن ماِل الْموكِِّل بعد ما أَضاف إلَيِه الْعقْد أَو نقَد ِمن ماِل نفِْسِه كَذَا ِفي شاهانْ ومن قَالَ ِلرجٍل ِبعِني هذَا الْعبد ِلفُلَاٍن نقَ
أَنَّ قَولَه الساِبق إقْرار ِمنه ِبالْوكَالَِة عنه فَلَا ينفَعه الِْإنكَار اللَّاِحق فَِإنْ فَباعه ثُم أَنكَر أَنْ يكُون فُلَانٌ أَمره فَِإنَّ فُلَانا يأْخذُه ؛ ِل

ِه فَيِري إلَيتشالْم هلِّمسِه إلَّا أَنْ يدِبر دتار ار؛ ِلأَنَّ الِْإقْر ِكيلًا لَهو كُني لَم هرآم ةُ قَالَ فُلَانٌ لَمدهِه الْعلَيعاِطي وعا ِبالتعيكُونَ ب
   ودلَّت هِذِه الْمسأَلَةُ

علَى أَنَّ التسِليم علَى وجِه الْبيِع يكِْفي ِبالتعاِطي ، وِإنْ لَم يوجد نقْد الثَّمِن وهو يتحقَّق ِفي النِفيِس والْخِسيِس كَذَا ِفي 
ِة الِْهداي.  

   .وِفي الْواِقعاِت لَا بد ِفي بيِع التعاِطي ِمن نقِْد الثَّمِن والتسِليِم علَى وجِه الْبيِع 

 لُهقَو  

   والْوِكيلُ ِبالْخصومِة وِكيلٌ ِبالْقَبِض ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف ومحمٍد  

ه فَرِخلَافًا ِلز اممتو هاممإت ِلكمئًا ييش ِلكمي نا أَنَّ ملَنِبِه و ضري لَمِة وومصالْخ رغَي ضالْقَبِتِه وومصِبخ ِضير هقُولُ إني و
ا وِبقَطِْعه ورأْمِة مومصِكيلَ ِبالْخِلأَنَّ الْوِض وا ِبالْقَبهاؤِتهانِة وومصِل الْخلَى قَوع موى الْيوالْفَتِض ، وإلَّا ِبالْقَب قَِطعنلَا ت ِهي

زفَر ِلظُهوِر الِْخيانِة ِفي الْوكَلَاِء ، وقَد يؤتمن علَى الْخصومِة من لَا يؤتمن علَى الْماِل قَالَ ِفي الْيناِبيِع وصورته رجلٌ وكَّلَ 
 ِبأَنْ يدِعي علَى فُلَاٍن أَلْف ِدرهٍم لَه علَيِه بينةٌ ولَم يِزد علَى هذَا فَأَثْبته الْوِكيلُ ِبالْبينِة أَو ِبالِْإقْراِر فَِإنَّ لَه أَنْ يقِْبضه ِمنه رجلًا
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متأَخرونَ أَنه لَا يمِلك الْقَبض إلَّا ِبالنص علَيِه وهو قَولُ زفَر قَالَ الْفَِقيه أَبو اللَّيِث ، وِإنْ لَم يأْمره الْموكِّلُ ِبالْقَبِض واختار الْ
 لَا يقِْبضاِن إلَّا معا ؛ ِلأَنه رِضي وِبِه نأْخذُ ؛ ِلأَنَّ الْموكِّلَ لَو كَانَ واِثقًا ِبقَبِضِه لَنص علَيِه ، وِإنْ كَانا وِكيلَيِن ِبالْخصومِة

   .ِبأَمانِتِهما لَا ِبأَمانِة أَحِدِهما 

 لُهقَو  

   والْوِكيلُ ِبقَبِض الديِن وِكيلٌ ِبالْخصومِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

وِتيفَاِء الْملَى اسةُ عنيِه الْبلَيع تأُِقيم ى لَوتح هِة ؛ ِلأَنومصِكيلًا ِبالْخكُونُ وا لَا يمهدِعنا ومِخلَافًا لَه هدلُ ِعنقْباِئِه يرإب كِِّل أَو
علَى الْقَبِض يصلُح قَد يصلُح ِللْقَبِض من لَا يصلُح ِللْخصومِة فَِلم يكُونُ ِرضاه ِبقَبِضِه ِرضا ِبخصومِتِه ولَيس كُلُّ مؤتمٍن 

 دالرِة ووِع ِفي الِْهبجالرِة وفْعِذ الشِكيِل ِبأَخٍة كَالْوماصخمٍة وطَالَبإلَّا ِبم روصتِن لَا ييالد ضِنيفَةَ أَنَّ قَبِلأَِبي حِة وومصِللْخ
  .ِبالْعيِب 

 لَا يكُونُ وِكيلًا ِبالْخصومِة ِفيها إجماعا ؛ ِلأَنه وِكيلٌ ِبالنقِْل فَصار كَالْوِكيِل ِبنقِْل الزوجِة والنقْلُ وأَما الْوِكيلُ ِبقَبِض الْعيِن
 لُهولَ قَوسالر هبلٍَة فَأَشادبِبم سلَي  

   ز إقْراره وِإذَا أَقَر الْوِكيلُ ِبالْخصومِة ِعند الْقَاِضي جا 

صورته أَنْ يوكِّلَه ِبأَنْ يدِعي علَى رجٍل شيئًا فَأَقَر ِعند الْقَاِضي ِببطْلَاِن دعواه أَو كَانَ وِكيل الْمدعى علَيِه فَأَقَر علَى موكِِّلِه 
ِصيالْو ارإقْر وزجلَا يِء ويالش وِم ذَِلكِبلُز لُهِغِري قَولَى الصع   

   ولَا يجوز إقْراره علَيِه ِعند الْقَاِضي ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد  

هأَنِتِه وطَالَبِبم لَه كِّلَ ظَاِلموِمِه أَنَّ الْمعكَالَِة ؛ ِلأَنَّ ِفي زالْو ِمن جرخلَا ي ها إلَّا أَنانسِتحاس ِصحئًا فَلَا تيِه شلَيع ِحقتسلَا ي 
 لُهقَو ةُ ِفي ذَِلكومصالْخ  

   وقَالَ أَبو يوسف يجوز إقْراره علَيِه ِعند غَيِر الْقَاِضي  

  .؛ ِلأَنه أَقَامه مقَام نفِْسِه 

الْقَاِضي ولَا ِفي غَيِر مجِلِسِه وهو الِْقياس ؛ ِلأَنه مأْمور ِبالْخصومِة وِهي منازعةٌ وقَالَ زفَر لَا يِصح إقْراره لَا ِفي مجِلِس 
    ثُم الْوِكيلُ تقْبلُ شهادته علَىوالِْإقْرار يضاده ؛ ِلأَنه مسالَمةٌ والْأَمر ِبالشيِء لَا يتناولُ ِضده وِلهذَا لَا يمِلك الصلْح والِْإبراَء

 قَدو ، هدعب ِل أَوزلَ الْعقَب ِهدكِّلَ ِبِه إنْ شا وِإنْ كَانَ ِفيمو كِّلَ ِبِه قُِبلَتا وِر م؟ إنْ كَانَ ِفي غَي لُ لَهقْبلْ تهكِِّلِه ووم
ِة ، ومهلُ ِللتقْبِفيِه لَا ت ماصِة خومصِكيلُ ِبالْخِزلَ الْوفَّى إذَا عصقَالَ ِفي الْم حلَى الْأَصع قُِبلَت اِصمخي لَمو هدعِإنْ كَانَ ب

  .قَبلَ أَنْ يخاِصم لَا تقْبلُ شهادته ِعند أَِبي يوسف ِخلَافًا لَهما ، وِإنْ خاصم لَا تقْبلُ إجماعا 

 الْيناِبيِع إذَا وكَّلَه ِبالْخصومِة فَخاصم ثُم عزلَه فَشِهد الْوِكيلُ علَى ذَِلك الْحق فَِإنْ كَانت الْخصومةُ ِعند الْقَاِضي لَا وِفي
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بو يوسف لَا تقْبلُ شهادته بعد الْوكَالَِة خاصم أَو لَم تقْبلُ شهادته ، وِإنْ كَانت ِعند غَيِر الْقَاِضي قُِبلَت ِعندهما ، وقَالَ أَ
 اِصمخي.   

 لُهقَو  

   ومن ادعى أَنه وِكيلُ الْغاِئِب ِفي قَبِض ديِنِه فَصدقَه الْغِرمي أُِمر ِبتسِليِم الديِن إلَيِه  

نَّ الْوكَالَةَ قَد ظَهرت ِبالتصِديِق وِلأَنَّ تصِديقَه إقْرار علَى نفِْسِه ثُم إذَا دفَع إلَيِه لَيس لَه أَنْ يستِرده أَي أُجِبر علَى ذَِلك ؛ ِلأَ
  لَيِه ولَِكن لَو دفَع إلَيِه لَم يكُن لَه أَنْ يستِرده قَولُه بعد ذَِلك وقَيد ِبالتصِديِق ؛ ِلأَنه إذَا سكَت أَو كَذَّبه لَا يجبر علَى دفِْعِه إ

   فَِإنْ حضر الْغاِئب فَصدقَه وِإلَّا دفَع الْغِرمي إلَيِه الدين ثَاِنيا  

   ِفي ذَِلك قَولُه مع يِميِنِه قَولُه ؛ ِلأَنه لَم يثْبت اِلاسِتيفَاُء حيثُ أَنكَر الْوكَالَةَ والْقَولُ

   ويرِجع ِبِه علَى الْوِكيِل إنْ كَانَ باِقيا ِفي يِدِه  

فرتِديِقِه اعصِبت هِه ؛ ِلأَنلَيع ِجعرلَا ي دعِر تغَي ِمن لَكه ِدِه أَوِفي ي اعإذَا ض هقَاِئِه ؛ ِلأَنِبب دقَي وهِض وِفي الْقَب ِحقم هأَن 
مظْلُوم ِفي هذَا الْأَخِذ والْمظْلُوم لَيس لَه أَنْ يظِْلم غَيره ، وِإنْ كَانَ الْغِرمي لَم يصدقْه علَى الْوكَالَِة ، وِإنما دفَعه إلَيِه علَى 

ِل علَى الْغِرِمي رجع الْغِرمي علَى الْوِكيِل ؛ ِلأَنه لَم يصدقْه علَى الْوكَالَِة ، وِإنما دفَعه إلَيِه علَى ادعاِئِه فَِإنْ رجع صاِحب الْما
ِردتسأَنْ ي لَه سا لَيوِه كُلِّهجِفي الْوِه ولَيع عجر هاؤجر قَطَعِة فَِإذَا انازاِء الِْإجج؛ ِلأَنَّ ر اِئبالْغ رضحى يتح فُوعدالْم 

الْمؤدى صار حقا ِللْغاِئِب أَما ظَاِهرا أَو محتملًا قَالَ الْخجنِدي إذَا جاَء الْموكِّلُ إنْ أَقَر ِبالْوكَالَِة مضى الْأَمر علَى وجِهِه 
يذَ دا أَخهكَرِإنْ أَنِإنْ وو ِمثْلَه هنمض لَكَههتِإنْ اسِدِه ، وا ِفي ياِقيِكيِل إنْ كَانَ بلَى الْوع ِجعري ِرميالْغا وِرِمي ثَاِنيالْغ ِمن هن

   علَيِه الضمانَ أَو كَذَّبه أَوهلَك ِفي يِدِه ِمن غَيِر تعد إنْ كَانَ صدقَه لَا يرِجع علَيِه ، وِإنْ صدقَه وشرطَ 

سكَت رجع علَيِه ثُم إذَا رجع الْموكِّلُ علَى الْغِرِمي وأَراد الْغِرمي أَنْ يحلِّفَه ما وكَّلْت كَانَ لَه ذَِلك إنْ كَانَ دفَع إلَى الْوِكيِل 
يس لَه أَنْ يحلِّفَه إلَّا إذَا عاد إلَى التصِديِق ، وِإنْ كَانَ دفَع عن جحوٍد فَلَيس لَه أَنْ عن تصِديٍق وِإنْ كَانَ عن سكُوٍت لَ

   .يحلِّفَه وِإنْ عاد إلَى التصِديِق ولَِكنه يرِجع علَى الْوِكيِل 

 لُهقَو  

 اِئِب ِبقَبِكيلُ الْغي وِإنْ قَالَ إنِه وِليِم إلَيسِبالت رمؤي لَم ثَم عودالْم قَهدصِة وِديعِض الْو   

  .ِه ؛ ِلأَنه أَقَر لَه ِبماِل الْغيِر ِبِخلَاِف الديِن ؛ ِلأَنَّ الدين محلُّه الذِّمةُ وِإقْراره ِبما ِفي ِذمِتِه ينزلُ منِزلَةَ ما ِفي ِملِْك

 فَقِلِه فَأَنلَى أَها عِفقُهني اِهمرةَ درشٍل عجإلَى ر فَعد نمفُذُ ونِر لَا ييِفي ِملِْك الْغ ارالِْإقْرِر وياِل الْغم نيع ةُ فَِهيِديعا الْوأَمو
ِة ؛ ِلأَنَّ الْورشةُ ِبالْعرشِدِه فَالْعِعن ةً ِمنرشِفي عو عربتم هأَن اسالِْقيانٌ وسِتحذَا اسهاِء ، ورِكيلٌ ِبالشفَاِق وِكيلَ ِبالِْإن
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ِتي دِفعت إلَيِه جاز الْكَرِخي إذَا دفَع إلَى رجٍل أَلْفًا ِليقِْضي ِبها دينه فَدفَع الْوِكيلُ إلَى الْغِرِمي أَلْفًا ِمن ماِلِه واقْتضى الْأَلْف الَّ
 لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهو وزجي ها فَِإنضا ِعوذَهأَخ فِْسِه ثُماِل نم ى ِبأَلٍْف ِمنرتِذِه الْأَلِْف فَاشاِء ِبهرِبالش كَّلَهو ا لَوكَم.   
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   الكفالة  كتاب 

أَي ضمها إلَى نفِْسِه ِللِْقياِم ِبأَمِرها ، وِإنما سميت الْكَفَالَةُ } وكَفَّلَها زكَِريا { ي الضم قَالَ اللَّه تعالَى الْكَفَالَةُ ِفي اللُّغِة ِه
مٍة إلَى ِذمٍة ِفي الْمطَالَبِة دونَ الديِن بلْ أَصلُ ِبذَِلك ؛ ِلأَنها ضم إحدى الذِّمتيِن إلَى الْأُخرى وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن ضم ِذ

  الديِن ِفي ِذمِة الْأَِصيِل علَى حاِلِه قَالَ رِحمه اللَّه تعالَى 

 اِئزفِْس جاِل فَالْكَفَالَةُ ِبالنكَفَالَةٌ ِبالْمفِْس وِن كَفَالَةٌ ِبالنيبرلَى ضةٌ الْكَفَالَةُ ع   

سواٌء كَانت ِبأَمِر الْمكْفُوِل عنه أَو ِبغيِر أَمِرِه كَما يجوز ِفي الْماِل فَِإنْ ِقيلَ إذَا تكَفَّلَ ِبغيِر أَمِرِه لَم يقِْدر علَى إحضاِرِه ؛ 
ى إحضاِرِه ولَِكن لَا يلْزم ذَِلك الْمطْلُوب وجواز الْكَفَالَِة موقُوف علَى إمكَاِن ِلأَنَّ ِللْمطْلُوِب أَنْ يمتِنع علَيِه قُلْنا أَنه يقِْدر علَ

 لُهقَاِقِه قَوِتحونَ اساِء دالْأَد  

   وعلَى الضاِمِن ِبها إحضار الْمكْفُوِل ِبِه  

ِه ، وقَد الْتزمه الْكَِفيلُ ، وِإنْ لَم يحِضره وهو يقِْدر علَى إحضاِرِه أَلْزمه الْحاِكم ؛ ِلأَنَّ الْحضور هو الَِّذي لَِزم الْمكْفُولَ ِب
 لُهِه قَولَيع هجوت ورض؛ ِلأَنَّ الْح هسبِإلَّا حو هرضفَِإنْ أَح ذَِلك  

   لَاٍن أَو ِبرقَبِتِه أَو ِبروِحِه أَو ِبجسِدِه أَو ِبرأِْسِه وتنعِقد إذَا قَالَ تكَفَّلْت ِبنفِْس فُ 

 لُهِن قَودِميِع الْبج نا عِبه ربعِذِه الْأَلْفَاظَ يِنِه ؛ ِلأَنَّ هدِبب ِهِه أَوجِبو أَو  

   أَو ِبِنصِفِه أَو ِبثُلُِثِه  

نَّ النفْس الْواِحدةَ لَا تتجزأُ فَكَانَ ِذكْر بعِضها شاِئعا كَِذكِْر كُلِّها ِبِخلَاِف ما إذَا قَالَ تكَفَّلْت ِبيِد ، وكَذَا ِبأَي جزٍء ِمنه ؛ ِلأَ
  .فُلَاٍن أَو ِبِرجِلِه ؛ ِلأَنه لَا يعبر ِبِهما عن جِميِع الْبدِن 

ى الْكَفِيِل ِبأَنْ قَالَ الْكَِفيلُ كَفَلَ لَك ِنصِفي أَو ثُلُِثي فَِإنه لَا يجوز كَذَا ِفي الْكَرِخي ذَكَره ِفي باِب وأَما إذَا أَضاف الْجزَء إلَ
 لُهِن قَوهالر  

   

    ِبِه أَو قَِبيلٌ ِبِه وكَذَِلك إذَا قَالَ ضِمنته لَك أَو هو علَي أَو إلَي أَو أَنا زِعيم ِبِه أَو كَِفيلٌ

أَو أَنا ضاِمن ِبوجِهِه أَما إذَا قَالَ أَنا ضاِمن ِبمعِرفَِتِه فَهو باِطلٌ ، وِإنْ قَالَ تكَلَّفْت ِبِه ثَلَاثَةَ أَياٍم رِوي عن محمٍد أَنه كَِفيلٌ 
   . بِريٌء فَيكُونُ الْأَمر علَى ما شرطَ كَذَا ِفي الْيناِبيِع أَبدا إلَّا أَنْ يقُولَ فَِإنْ مضت فَأَنا

 لُهقَو  
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فَِإنْ شرطَ ِفي الْكَفَالَِة تسِليم الْمكْفُوِل ِبِه ِفي وقٍْت ِبعيِنِه لَِزمه إحضاره إذَا طَالَبه ِبِه ِفي ذَِلك الْوقِْت فَِإنْ أَحضره وِإلَّا  
بالْكَفَالَِة ح الْكَِفيلُ ِمن ِرئِتِه باكَمحلَى مع كْفُولُ لَهالْم قِْدركَان يِفي م لَّمسو هرضِإذَا أَحو اِكمالْح هس   

يا فَِإنْ مضت ولَم يحِضره حبسه ، وهذَا إذَا فَِإنْ كَانَ الْمكْفُولُ ِبِه غَاِئبا عن الْبلَِد أَمهلَه الْحاِكم مدةَ الْمسافَِة ذَاِهبا وجاِئ
 هفْسفِْس نكْفُولُ ِبِه ِبالنالْم لَّمِإنْ سو ، هكَانم ِرفعةُ إلَى أَنْ يطَالَبالْم قَطَتس هكَانم ِرفعي ا إذَا لَمأَم هكَانالْكَِفيلُ م ِلمع

 كْفُوِل لَهِر إلَى الْميِبغ تا إذَا كَانِر أَمالْكَفَالَةُ ِبالْأَم تذَا إذَا كَانهأُ الْكَِفيلُ ، وربي هى إنتوِلِه حلَى قَبع ربجِة الْكَفَالَِة يِبِجه
فَالَةً واِحدةً فَأَحضره أَحدهم بِرئُوا جِميعا ، وِإنْ كَانت الْأَمِر لَا يبرأُ كَذَا ِفي الْفَواِئِد ، ولَو أَنَّ ثَلَاثَةً كُفِّلُوا ِبنفِْس رجٍل كَ

فَرتم ةً أَواِحداٍل كَفَالَةً وكَفَّلَ ثَلَاثَةٌ ِبمِإنْ تٍة ، ولَى ِحدا عارضإح بجقٍْد أَواقُونَ ؛ ِلأَنَّ كُلَّ عأْ الْبربي قَةٌ لَمفَرتقَةً الْكَفَالَةُ م
 لُهاقُونَ قَوالْب ِرئاِل بالْم ِميعج مهدى أَحفَأَد  

  ِرئوِق بِفي الس هلَّمِلِس الْقَاِضي فَسجِفي م هلِّمسلَى أَنْ يكَفَّلَ ِبِه عِإذَا تو   

 أُ ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهرربا لَا ياِننمِقيلَ ِفي زوِد وقْصوِل الْمصِفي ِلح هلَّمكَذَا إذَا ساِر ، وضلَى الِْإحاِع لَا عِتنلَى اِلامةُ عناوعالْم
 لُهذَا قَولَى هع وِفيِه فَه لَه ِمنلَِد الَِّذي ضاِحي الْبون  

   وِإنْ سلَّمه ِفي بريٍة لَم يبرأْ  

ِفيها ولَا علَى إحضاِرِه إلَى الْقَاِضي ، وكَذَا إذَا سلَّمه ِفي الْواِدي ِلعدِم قَاٍض يفِْصلُ الْحكْم ؛ ِلأَنه لَا يقِْدر علَى الْمحاكَمِة 
   الْمخاصمِة ِفيِهِبِه ، وِإنْ سلَّم ِفي ِمصٍر آخر غَيِر الِْمصِر الَِّذي كَفَلَ ِفيِه فَِإنه يبرأُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِللْقُدرِة علَى 

 لَوو ، اتوِهمالْم تضارعا فَتضِر أَيذَا الِْمصِفي ه هودهلَّ شلَعا وقُلْن هنيا عِفيم هودهكُونُ شي قَد هأُ ؛ ِلأَنربا لَا يمهدِعنو
   .ا يبرأُ ؛ ِلأَنه لَا يقِْدر علَى الْمحاكَمِة ِفيِه سلَّمه ِفي السجِن ، وقَد حبسه غَير الطَّاِلِب لَ

 لُهقَو  

   وِإذَا مات الْمكْفُولُ ِبِه بِرئ الْكَِفيلُ ِبالنفِْس ِمن الْكَفَالَِة وِإذَا مات الْمكْفُولُ لَه لَم يبرأْ  

كَِفيلُ ؛ ِلأَنه لَم يبق قَاِدرا علَى تسِليِم الْمكْفُوِل ِبِه ِبنفِْسِه ومالُه لَا يصلُح ِلِإيفَاِء هذَا ِلعجِزِه عن إحضاِرِه ، وكَذَا إذَا مات الْ
  .الْواِجِب ِبِخلَاِف الْكَِفيِل ِبالْماِل 

ِتِه فَِإنْ سلَّمه إلَى بعِضِهم بِرئ ِمن الْكَفَالَِة لَه خاصةً وِللْباِقني أَنْ وأَما إذَا مات الْمكْفُولُ لَه فَعلَى الْكَِفيِل أَنْ يسلِّمه إلَى ورثَ
 وِللْآخِر أَنْ يطَاِلبوه ِبِإحضاِرِه فَِإنْ كَانوا ِصغارا فَِلوِصيِهم أَنْ يطَاِلبه ِبِإحضاِرِه فَِإنْ سلَّمه إلَى أَحِد الْوِصيني بِرئ ِفي حقِِّه

   .يطَاِلبه كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

 لُهقَو  
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وِإنْ تكَفَّلَ ِبنفِْسِه علَى أَنه إنْ لَم يواِف ِبِه ِفي وقِْت كَذَا فَهو ضاِمن ِلما علَيِه وهو أَلْف فَِإنْ لَم يحِضره ِفي الْوقِْت  
   ولَم يبرأْ ِمن الْكَفَالَِة ِبالنفِْس لَِزمه ضمانُ الْماِل 

 لَمو اقدالص هاِف ِبِه لَِزموي فَِإنْ لَم اِئزج وا فَهاقُهدِه صلَيا فَعاِف ِبِه غَدوي ا فَِإنْ لَمِجهوفِْس زأٍَة ِبنرذَا إذَا كَفَلَ ِلاملَى هعو
نفِْس ؛ ِلأَنه ضم إلَى الْكَفَالَِة ِبالْماِل الْكَفَالَةَ ِبالنفِْس فَِإذَا وفَّى أَحدهما بِقي علَيِه الْآخر وقَولُه ولَم يبرأْ يبرأْ ِمن الْكَفَالَِة ِبال

د وهو ضمانُ الْأَلِْف قُلْنا ِلجواِز أَنْ يكُونَ علَيِه دين ِمن الْكَفَالَِة ِبالنفِْس فَِإنْ ِقيلَ ما الْفَاِئدةُ ِفي ذَِلك ، وقَد حصلَ الْمقْصو
 رآخ.   

 لُهقَو  

   ولَا تجوز الْكَفَالَةُ ِبالنفِْس ِفي الْحدوِد والِْقصاِص ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

دِء الْحرِبد ورأْمم وهثُِّق ووثُِّق ؛ ِلأَنَّ الْكَفَالَةَ ِللتوِك الترتوِد و.  

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يجوز وِفي الِْهدايِة معناه لَا يجبر علَى الْكَفَالَِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يجبر ِفي حد الْقَذِْف ؛ 
اِص ؛ ِلأَنِفي الِْقصِد وبالْع قِلأَنَّ ِفيِه ح دالَى كَحعِة ِللَِّه تاِلصوِد الْخدِبِخلَاِف الْح ِتيثَاقا اِلاسِبِهم ِليقِد فَيبالْع قح اِلصخ ه

 قَذٍْف فَأَنكَره فَسأَلَ الزنا والشرِب ، ولَو سمحت نفْسه ِبِإعطَاِء الْكَِفيِل يِصح ِبالِْإجماِع وصورته ادعى علَى رجٍل حقا ِفي
الْمدِعي الْقَاِضي أَنْ يأْخذَ ِمنه لَه كَِفيلًا ِبنفِْسِه فَِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يِجيبه إلَى ذَِلك ولَِكن يقُولُ لَه لَاِزمه ما بينك وبين ِقياِمي 

قَاِضي وِإلَّا خلِّي سِبيلُه وِعندهما يأْمره ِبأَنْ يِقيم لَه كَِفيلًا ِبنفِْسِه ؛ ِلأَنَّ الْحضور مستحق علَيِه فَِإنْ أَحضر شهوده قَبلَ ِقياِم الْ
 ارضالِْإح نمضا يمالْكَِفيلُ إنِة ونياِع الْبمِلس.  

فَلَا ي اصالِْقصوِد ودالْح فْسا نأَمالْكَِفيِل و ا ِمنهِتيفَاؤاس ِكنملَا ي ها ؛ ِلأَنِميعج ِلِهما ِفي قَوالْكَفَالَةُ ِبه وزج.   

 لُهقَو  

لُ أَنْ يقُولَ تكَفَّلْت وأَما الْكَفَالَةُ ِبالْماِل فَجاِئزةٌ معلُوما كَانَ الْمالُ الْمكْفُولُ ِبِه أَو مجهولًا إذَا كَانَ دينا صِحيحا ِمثْ 
   عنه ِبأَلٍْف أَو ِبما لَك علَيِه أَو ِبما يدِركُك ِمن شيٍء ِفي هذَا الْبيِع 

الِْبياعاِت وأُروِش الِْجناياِت وِقيِم ؛ ِلأَنَّ مبنى الْكَفَالَِة علَى التوسِع فَيحتِملُ الْجهالَةَ وقَولُه إذَا كَانَ دينا صِحيحا ِمثْلُ أَثْماِن 
الْمستهلَكَاِت والْقَرِض والصداِق واحترز ِبذَِلك عن بدِل الِْكتابِة فَِإنه لَا يجوز الْكَفَالَةُ ِبِه ؛ ِلأَنه يؤدي إلَى أَنْ يثْبت الْمالُ 

ِف ما ِفي ِذمِة الْمكْفُوِل عنه ؛ ِلأَنَّ ِللْعبِد إزالَته عن نفِْسِه ِبالْعجِز ِمن غَيِر أَداًء والْكَِفيلُ لَا يبرأُ إلَّا ِفي ِذمِة الْكَِفيِل ِبِخلَا
 لُهاِء قَوِبالْأَد  

   نْ شاَء طَالَب كَِفيلَه والْمكْفُولُ لَه ِبالِْخياِر إنْ شاَء طَالَب الَِّذي علَيِه الْأَصلُ ، وِإ 

؛ ِلأَنَّ الْكَفَالَةَ ضم الذِّمِة إلَى الذِّمِة ِفي الْمطَالَبةُ وذَِلك يقْتِضي ِقيام الْأَوِل لَا الْبراَءةَ عنه ولَه أَنْ يطَاِلبهما جِميعا ؛ ِلأَنَّ 
 ما الضاهضقْتم.   
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 لُهقَو  

   ز تعِليق الْكَفَالَِة ِبالشرِط ويجو 

 تا ثَبم ته أَونايد ا أَوت فُلَانعايا بِلِه مكَقَو قوِب الْحجطًا ِلوركُونَ شِمثْلُ أَنْ ي ا لَهلَاِئممو ا لَهببطُ سرِني إذَا كَانَ الشعي
 كَانَ شرطًا لَيس لَه تعلُّق ِبذَِلك لَم يجز كَقَوِلِه إنْ دخلْت الدار فَأَنا ضاِمن لَك ما لَك علَى لَك علَيِه فَأَنا ضاِمن ِبِه أَما إذَا

  .فُلَاٍن لَم يجز الشرطُ 

علًا مٍل إنْ كَانَ أَجكَفَّلَ إلَى أَجِإنْ تا والالْكَِفيلَ ح ملْزالُ فَيا الْمأَماِد وصكَفَّلَ إلَى الْحِإنْ تِإلَّا فَلَا وو ازج ارجالت فُهارعتا يني
 لُها قَوالالُ حالْم ِجبياِطلٌ وأِْجيلُ بالتةٌ واِئزاُء فَالْكَفَالَةُ جمالس ِطرمِإنْ قَالَ إلَى أَنْ تو ، ازالِْقطَاِف ج اِس أَويالد أَو  

   ثْلُ أَنْ يقُولَ ما بايعت فُلَانا فَعلَي أَو ما ذَاب لَك علَيِه ِم 

 رقَرت أَي  

  لَيفَع   

الن ِمن تعايا بقَالَ م ى لَوتةَ الْكَفَالَِة حِصح عنمت هالَته؛ ِلأَنَّ ج هنكْفُولُ عالْم لَمعا ِليا قَالَ فُلَانمإن زجي لَم لَه اِمنا ضاِس فَأَن
ِلجهالَِة الْمكْفُوِل عنه والْمكْفُوِل ِبِه فَتفَاحشت الْجهالَةُ ِبِخلَاِف الْأَوِل كَذَا ِفي شاهانْ ، وِإنْ قَالَ ما ذَاب لَك علَى أَحٍد 

مضموِن عنه ، وكَذَا إذَا قَالَ ما ذَاب علَيك ِلأَحٍد ِمن الناِس فَهو علَي لَم تِصح ِمن الناِس فَهو علَي لَم تِصح ِلجهالَِة الْ
 كْفُوِل لَهالَِة الْمهِلج.   

 لُهقَو  

    وِإذَا قَالَ تكَفَّلْت ِبما لَك علَيِه فَقَامت الْبينةُ علَيِه ِبأَلٍْف ضِمنها الْكَِفيلُ 

أَي كَِفيلٌ وِحملُ الْبِعِري مجهولٌ } وِلمن جاَء ِبِه ِحملُ بِعٍري وأَنا ِبِه زِعيم { إنما صحت الْكَفَالَةُ ِبالْمجهوِل ِلقَوِلِه تعالَى 
 لُهقَو قُصني قَدو ، ِزيدي قَد  

    قَولُ الْكَِفيِل مع يِميِنِه ِفي ِمقْداِر ما يعتِرف ِبِه وِإنْ لَم تقُم الْبينةُ فَالْقَولُ 

 لُهِميِنِه قَوي عِكِر منلُ الْملُ قَوالْقَوِة واديِللز ِكرنم وهو لَه ِزملْتالْم ه؛ ِلأَن  

 صي لَم ذَِلك ِمن ِبأَكْثَر هنكْفُولُ عالْم فرتِإنْ اعلَى كَِفيِلِه وع قد   

   .؛ ِلأَنه إقْرار علَى الْغيِر ولَا ِولَايةَ لَه علَيِه ويصدق ِفي حق نفِْسِه ِلِولَايِتِه علَيها 

 لُهقَو  
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   وتجوز الْكَفَالَةُ ِبأَمِر الْمكْفُوِل عنه وِبغيِر أَمِرِه  

مزالْت ه؛ ِلأَن دِعن ووِع إذْ هجوِت الرطْلُوِب ِبثُبلَى الْمِفيِه ع ررلَا ضالطَّاِلِب و فْعِفيِه نفِْسِه ون قِفي ح فرصت وهةَ وطَالَبالْم 
 لُهِرِه قَوأَم  

   فَِإنْ كَفَلَ ِبأَمِرِه رجع ِبما يؤدي علَيِه  

ذَا إذَا كَانَ الْآِمركْفُلَ هلًا ِبأَنْ يجر را أَمورجحا مِبيكَانَ ص ى لَوتح عربالت ِلكميوِن ويفِْسِه ِبالدلَى نع هارإقْر وزجي نِمم 
ولَ الرجلُ ِللرجِل اضمن ِلفُلَاٍن عني ِبأَلٍْف لَه عنه فَالْكَفَالَةُ صِحيحةٌ ولَِكن إذَا أَدى لَا يرِجع علَيِه وصورةُ الْمسأَلَِة أَنْ يقُ

  .علَي أَما إذَا قَالَ اضمن الْأَلْف الَِّذي ِلفُلَاٍن علَي ولَم يقُلْ عني لَا يرِجع علَيِه ِعندهما ، 

رأَنْ ي فَلَه يفًا لَهإنْ كَانَ ِحر فوسو يقَالَ أَبِإنْ وو ، كُني لَم أَو يفًا لَهاٌء كَانَ ِحروِه سلَيع ِجعرلَا ي هأَن هنع ِويرِه ولَيع ِجع
ي ِعياِلِه وولَِدِه كَانَ الْمأْمور خِليطًا لَه رجع علَيِه إجماعا اسِتحسانا والْخِليطُ هو الَِّذي ِفي ِعياِلِه كَالْواِلِد الَِّذي هو ِف

وزوجِتِه ومن ِفي ِعياِلِه ِمن الْأُجراِء والشِريِك شِركَةَ ِعناٍن وِقيلَ الْخِليطُ الَِّذي يأْخذُ ِمنه ويعِطيِه ويداِينه ويضع ِعنده الْمالَ 
  . فَعتق ثُم أَدى لَم يرِجع ِبِه ِعندنا ِخلَافًا ِلزفَر ، ولَو تكَفَّلَ الْعبد عن مولَاه ِبأَمِرِه

وقَولُه رجع ِبما يؤدي علَيِه هذَا إذَا أَدى ِمثْلَ الديِن الَِّذي ضِمنه قَدرا وِصفَةً أَما إذَا أَدى ِخلَافَه رجع ِبما ضِمن لَا ِبما أَدى 
ذَا تكَفَّلَ ِبِصحاٍح أَو ِجياٍد فَأَدى مكَسرةً أَو زيوفًا وتجوز ِبها الطَّاِلب أَو أَعطَاه دناِنري أَو مِكيلًا أَو موزونا رجع ِبما كَما إ

لدين ِبالْأَداِء ِبِخلَاِف الْمأْموِر ِبقَضاِء الديِن ِمن حيثُ يرِجع ضِمن أَي ِبالصحاِح والِْجياِد ولَا يرِجع ِبما أَدى ؛ ِلأَنه ملَك ا
   ِبما أَدى ؛

 لُهاِء قَوِبالْأَد نيالد ِلكمى يتٌء حيِه شلَيع ِجبي لَم هِلأَن  

 دؤا يِبم ِجعري ِرِه لَمِر أَميِبغ هنِإنْ كَفَلَ عِه ولَيي ع   

؛ ِلأَنه متبرع ِبأَداِئِه وعلَى هذَا قَالُوا ِفيمن كَفَلَ ِللرجِل ِبأَلٍْف ِبغيِر أَمِرِه ومات الطَّاِلب والْكَِفيلُ واِرثُه بِرئ الْكَِفيلُ ؛ ِلأَنَّ ما 
و ، لَكَهمِث وِه ِبالِْإرقَلَ إلَيتِتِه انِفي ِذم ِرِه لَما كَفَلَ ِبأَملَم هاِلِه ؛ ِلأَنلَى حع هنكْفُوِل عِللْم الُ لَاِزمِرِه فَالْمِبأَم هنِإنْ كَفَلَ ع

ك علَيِه إذَا كَانت الْكَفَالَةُ ِبأَمِرِه ، يكُن متبرعا وِلهذَا لَو دفَع الْمالَ عنه رجع علَيِه ، ولَو وهب لَه الطَّاِلب الْمالَ يرِجع ِبذَِل
 لُهِحِه قَورِه كَذَا ِفي شلَيع ِجعري لَم هنى عأَد ذَا لَوِلهِه ِبالْكَفَالَِة ولَيع عربت هِه ؛ ِلأَنلَيَء عيِرِه فَلَا شِر أَميِبغ هنِإنْ كَفَلَ عو  

   ِفيِل أَنْ يطَاِلب الْمكْفُولَ عنه ِبالْماِل قَبلَ أَنْ يؤدي عنه ولَيس ِللْكَ 

لُهِه قَولَيع ِجعري لْ لَمفْعي فَلَم هقِْرضلًا أَنْ يجأَلَ رس نمقِْرِض وكِْم الْمِلأَنَّ الْكَِفيلَ ِفي حاِء ولَ الْأَدقَب ِلكُهملَا ي ه؛ ِلأَن   
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  هلِّصخى يتح هنكْفُولَ عالْم لَاِزمأَنْ ي اِل كَانَ لَهِبالْم فَِإنْ لُوِزم   

  .يعِني ِمن الْمطَالَبِة والْحبِس 

لَّا ِمن ِجهِتِه فَيعاِملَه ِبِمثِْلِه ، وهذَا إذَا وكَذَا إذَا حِبس كَانَ لَه أَنْ يحِبسه ؛ ِلأَنه هو الَِّذي أَدخلَه ِفي ذَِلك وما لَِحقَه ذَِلك إ
 لُهقَو هلَاِزمأَنْ ي لَه سلَي ِمثْلُه نيِه دلَيع إذَا كَانَ لَه ِرِه ثُمالْكَفَالَةُ ِبأَم تكَان  

  ِرئب هفَى ِمنوتاس أَو هنكْفُولَ عالْم أَ الطَّاِلبرِإذَا أَبالْكَِفيلُ و   

سواٌء ضِمن ِبأَمِرِه أَو ِبغيِر أَمِرِه ؛ ِلأَنَّ براَءةَ الْأَِصيِل توِجب براَءةَ الْكَِفيِل ؛ ِلأَنَّ الْكَِفيلَ إنما ضِمن ما ِفي ِذمِة الْأَِصيِل فَِإذَا 
    ِذمِتِه شيء تعود الْكَفَالَةُ إلَيِهأَدى ما ِفي ِذمِتِه أَو أَبرأَه ِمنه لَم يبق ِفي

ويشترطُ قَبولُ الْمكْفُوِل عنه الْبراَءةَ فَِإنْ ردها ارتدت وهلْ يعود الدين علَى الْكَِفيِل قَالَ بعضهم يعود ، وقَالَ بعضهم لَا 
  عنه قَبلَ الْقَبوِل يقُوم ذَِلك مقَام الْقَبوِل قَولُه يعود ، ولَو مات الْمكْفُولُ 

   وِإنْ بِرئ الْكَِفيلُ لَم يبرأْ الْأَِصيلُ  

أِْخريت كُني الْكَِفيِل لَم نع رِإنْ أَخكَِفيِلِه ، و نع أِْخريت والْأَِصيِل فَه نع الطَّاِلب ركَذَا إذَا أَخو ، أِْخريالْأَِصيِل ؛ ِلأَنَّ الت نا ع
إبراٌء مؤقَّت فَيعتبر ِبالِْإبراِء الْمؤبِد قَالَ الْخجنِدي براَءةُ الْأَِصيِل توِجب براَءةَ الْكَِفيِل وبراَءةُ الْكَِفيِل لَا توِجب براَءةَ الْأَِصيِل 

 الْأَِصيلَ يشترطُ قَبولُه الْبراَءةَ أَو يموت قَبلَ الْقَبوِل أَو الرد فَيقُوم ذَِلك مقَام الْقَبوِل ، ولَو رده ارتد ودين إلَّا أَنه إذَا أَبرأَ
اٌء قَِبلَ الْبواُء سرالِْإب حأَ الْكَِفيلَ صرِإنْ أَباِلِه ، ولَى حع الطَّاِلب بهِإنْ وٍء ، ويلَى الْأَِصيِل ِبشع ِجعرلَا يلْ وقْبي لَم اَءةَ أَور

قَالَ الطَّاِلب لَوى ، وا إذَا أَدلَى الْأَِصيِل كَمع ِجعرأَنْ ي وِل فَِإذَا قَِبلَ كَانَ لَهالْقَب ِمن دِه فَلَا بلَيِبِه ع قدصت أَو نيالد لَه 

ِللْكَِفيِل بِرئْت إلَي صار كَأَنه أَقَر ِباسِتيفَاِء الديِن ، وِإنْ قَالَ أَبرأْتك بِرئ الْكَِفيلُ ولَا يبرأُ الْأَِصيلُ ، وِإنْ قَالَ بِرئْت ولَم يقُلْ 
ِفيلُ والْأَِصيلُ جِميعا ولَا يرِجع علَى الْأَِصيِل ، وقَالَ محمد هو كَقَوِلِه إلَي قَالَ أَبو يوسف هو كَقَوِلِه بِرئْت إلَي يبرأُ الْكَ

   .أَبرأْتك يبرأُ الْكَِفيلُ خاصةً دونَ الْأَِصيِل 

 لُهقَو  

   ولَا يجوز تعِليق الْبراَءِة ِمن الْكَفَالَِة ِبشرٍط  

عم ا ِفيِه ِمنا كَالطَّلَاِق ِلمضحقَاطًا مِن فَكَانَ إسيونَ الدةَ دطَالَبِه الْملَي؛ ِلأَنَّ ع ِصحي هى أَنورياَءاِت وراِئِر الْبِليِك كَسمى التن
  .ِصيِل والْعتاِق وِلهذَا لَا يرتد الِْإبراُء عن الْكَِفيِل ِبالرد ِبِخلَاِف إبراِء الْأَ

 لَّقعتلَا ي ِليكمالتِتِه وا ِفي ِذمم لِّكُهمي هِليِك ؛ ِلأَنمى التنعا ملًا ؛ ِلأَنَّ ِفيهِط أَصرا ِبالشِليقُهعت وزجاَءةُ الْأَِصيِل فَلَا يرا بأَمو
   .ِبالشروِط 

 لُهقَو  
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   يفَاؤه ِمن الْكَِفيِل لَا تِصح الْكَفَالَةُ ِبِه كَالْحدوِد والِْقصاِص وكُلُّ حق لَا يمِكن اسِت 

 لُهةُ قَوابيا النِزي ِفيهجةُ لَا تقُوبِه إذْ الْعلَيع هابإجي ذَّرعتي ه؛ ِلأَن دِه الْحلَيع نفِْس ملَا ِبن دفِْس الْحِبن اهنعم  

   ا تكَفَّلَ عن الْمشتِري ِبالثَّمِن جاز وِإذَ 

 لُهوِن قَوياِئِر الدكَس نيد ه؛ ِلأَن  

  ِصحي ِبيِع لَماِئِع ِبالْمالْب نكَفَّلَ عِإنْ تو   

ه لَو هذَا ؛ ِلأَنهو ، نالثَّم وهِرِه ويونٌ ِبغمضم نيع ِبيعاِئِع ؛ ِلأَنَّ الْملَى الْبع ِجباِئِع لَا يِد الْبِض ِفي يلَ الْقَبقَب ِبيعالْم لَك
شيٌء ويسقُطُ حقُّه ِمن الثَّمِن وِإذَا سقَطَ حقُّه ِمن الثَّمِن لَا يمِكن تحِقيق معنى الْكَفَالَِة إذْ ِهي ضم الذِّمِة إلَى الذِّمِة ولَا 

تِن يِلفَيتخالْم نيب مالض قَّقح.   

 لُهقَو  

   ومن استأْجر دابةً ِللْحمِل فَِإنْ كَانت ِبعيِنها لَم تِصح الْكَفَالَةُ ِبالْحمِل  

   ثَمةَ إجازةٌ يمِكن اِلاسِتيفَاُء ِبها وِلهذَا لَم يِصح الضمانُ قَولُه ؛ ِلأَنه عاِجز عنه ؛ ِلأَنَّ ِبهلَاِك الدابِة ينفَِسخ الْعقْد فَلَا يبقَى

   وِإنْ كَانت ِبغيِر عيِنها جازت الْكَفَالَةُ  

ابلَى دع ِملَهحِبأَنْ ي فَاُء ِبذَِلكالْو هِكنميلُ ومِه الْحلَيع قحتسفِْسِه ؛ ِلأَنَّ الْمِة ن.   

 لُهقَو  

   ولَا تِصح الْكَفَالَةُ إلَّا ِبقَبوِل الْمكْفُوِل لَه ِفي مجِلِس الْعقِْد  

ازفَأَج هلَغلْ إذَا بِلِس بجِفي الْم ذَِلك ربتعلَا ي فوسو يقَالَ أَبا ، وملُهذَا قَوها ، وضالَةُ أَيوكَذَا الْحو ، ازِبِه ج ِضيرو ه
 هجا وِميعاِل جالْمفِْس وِفي الْكَفَالَِة ِفي الن الِْخلَافٍة وازِر إجغَي ِمن وزجتو هدةَ ِعنازِرطْ الِْإجتشي ِخ لَمسِض النعِفي بو

ك الْمطَالَبِة ِمنه فَيقُوم ِبِهما جِميعا أَي ِبالِْإجياِب والْقَبوِل والِْإجياب شطْر قَوِلِهما أَنَّ ِفي الْكَفَالَِة معنى التمِليِك وهو تمِلي
اهلَى ِرضع قَففَو كْفُوِل لَهالْم قِبِه ح لَّقعتي قْدِلأَنَّ الْكَفَالَةَ عِلِس وجاَء الْمرا ولَى مع قَّفوتقِْد فَلَا يِع الْعيوِلِه كَالْبقَبو .  

 ِويراِر وكَالِْإقْر ارِل فَصِة ِبالْقَواٍل ِفي الذِّمم ابِة ؛ ِلأَنَّ الْكَفَالَةَ إجيازإلَى الِْإج اجتحلَا ي هأَن هنع ِوير فَقَد فوسو يا أَبأَمو
 ؛ ِلأَنَّ ِفي قَوِلِه تكَفَّلْت ِلفُلَاٍن كُلَّ الْعقِْد علَى أَصِلِه فَيِقف علَى غَاِئٍب عن الْمجِلِس كَما عنه أَيضا أَنه يحتاج إلَى الِْإجازِة

ورصو هدِتِه ِعنازلَى إجع ِقفي أَنَّ ذَِلك غَاِئب وهفُلَاٍن و فِْسي ِمنت نجوز أَِة إذَا قَالَتراِب إذَا قَالَ ِفي الْمأَلَِة الِْكتسةُ م
 ت أَوِمنض ِبِه ، فَقَالَ كَفَلْت أَو لْ لَهتاح ي أَونِبِه ع ِن فَاكْفُلْ لَهيالد كَذَا ِمن لَيٍل إنَّ ِلفُلَاٍن عجِلر نيِه الدلَيقَالَ الَِّذي ع

ِإنه لَا يجوز ِعندهما ، وقَالَ أَبو يوسف يجوز ، وكَذَا لَو أَنَّ فُضوِليا قَالَ ضِمنت ما احتلْت ثُم بلَغَ الطَّاِلب ذَِلك فَأَجازه فَ
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ن الْغاِئِب أَحد فَِإنه ِلفُلَاٍن علَى فُلَاٍن وهما غَاِئباِن فَبلَغهما فَأَجازا فَِعندهما لَا يجوز وِعند أَِبي يوسف يجوز وِإذَا قَِبلَ ِم
 لُها قَوِميعج ِلِهمِفي قَو قَّفوتي  

 عكَفَّلَ ِبِه مِن فَتيالد ِمن لَيا عي ِبمنكَفَّلْ عاِرِثِه تِلو ِريضقُولَ الْمأَنْ ي وهٍة واِحدأَلٍَة وسإلَّا ِفي م   

ي هاِء فَِإنمرِة الْغبغَي وزج   

يعِني إذَا أَجاز الطَّاِلب بعد ذَِلك وذَِلك ؛ ِلأَنَّ هِذِه وِصيةٌ ِفي الْحِقيقَِة وِلهذَا يِصح ، وِإنْ لَم يسم الْمكْفُولَ لَهم وِلهذَا قَالُوا 
قَامم قَام هقَالُ أَني الٌ أَوم إذَا كَانَ لَه ِصحا تمإن رضا إذَا حالطَّاِلِب كَم فْعِفيِه نِتِه وا ِلِذمفِْريغت ِتِه إلَى ذَِلكاجالطَّاِلِب ِلح 

 الدين انتقَلَ ِمن ِبنفِْسِه وِلأَنه لَما مِرض مرض الْموِت صار كَالْأَجنِبي ِفي الديِن ؛ ِلأَنَّ ِذمته أَشرفَت علَى الْهلَاِك وصار كَأَنَّ
 قَّفوتانَ يما فَِإنَّ الضِبينإذَا كَانَ أَج اطَبخا أَنَّ الْمنذَكَر قَدو ، ِبينكَِخطَاِب الْأَج هِخطَاب ارِركَِة فَصِتِه إلَى التِذم.   

 لُهقَو  

   ِحٍد ِمنهما كَِفيلٌ ضاِمن عن الْآخِر وِإذَا كَانَ الدين علَى اثْنيِن وكُلُّ وا 

  كَما إذَا اشتريا عبدا ِبأَلٍْف وكَفَلَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما عن صاِحِبِه 

   لزيادِة فَما أَدى أَحدهما لَم يرِجع ِبِه علَى شِريِكِه حتى يِزيد ما يؤديِه علَى النصِف فَيرِجع ِبا 

 قَعأَقَلَّ و أَو فصى النِة الْكَفَالَِة فَِإذَا أَدِجه ِمن فِنصِة ونايدِة الْمِجه ِمن ففَاِن ِنصا ِنصمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ والَ ع؛ ِلأَنَّ الْم
ملْزي لَى ذَِلكع ادا زمِة ونايدِب الْمبفِْسِه ِبسن نِفي ع لَهخأَد هِه ؛ ِلأَنلَيع عجر اهأَدِرِه وِب الْكَفَالَِة فَِإنْ كَفَلَ ِبأَمبِبس ه

   .الضماِن ، وِإنْ كَفَلَ ِبغيِر أَمِرِه لَم يرِجع علَيِه 

 لُهقَو  

ٍد ِمنهما كَِفيلٌ عن صاِحِبِه فَما أَداه أَحدهما رجع ِبِنصِفِه علَى وِإذَا تكَفَّلَ اثْناِن عن رجٍل ِبأَلِْف ِدرهٍم وكُلُّ واِح 
   شِريِكِه قَِليلًا كَانَ أَو كَِثريا 

ٍد ِمنهما عن صاِحِبِه ِبجِميِع الْماِل يعِني إذَا تكَفَّلَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبجِميِع الْماِل وهو أَلْف علَى اِلانِفراِد ثُم تكَفَّلَ كُلُّ واِح
  .أَيضا 

وأَما إذَا تكَفَّلَا لَه ِبأَلٍْف معا وتكَفَّلَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما عن الْآخِر فَِإنه ِمثْلُ مسأَلَِة الْمداينِة فَما أَداه أَحدهما لَا يرِجع علَى 
اِحِبِه ِبِنصِة صاديِميِع الزِه ِبجلَيع عجر ادِف فَِإذَا زصلَى النع اها أَدم ِزيدى يتِفِه ح.   

 لُهقَو  
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  دبع ا أَوكَفَّلَ ِبهت رِة حاباِل الِْكتالْكَفَالَةُ ِبم وزجلَا تو   

عبِد إزالَته عن نفِْسِه ِبالْعجِز ِمن غَيِر أَداًء والْكَِفيلُ لَا يبرأُ إلَّا ِبالْأَداِء وِمن شرِط الْكَفَالَِة ؛ ِلأَنه لَيس ِبديٍن صِحيٍح ِبدِليِل أَنَّ ِللْ
ةُ الْحر لَا تِصح كَفَالَةٌ ِلعبٍد فَِلأَي معنى اِلاتحاد بين ثُبوِت الْماِل ِفي ِذمِة الْأَِصيِل وِذمِة الْكَِفيِل فَِإنْ قُلْت إذَا لَم تِصح كَفَالَ

 ا لَوعبت ِصريي راِر أَنَّ الْحِتباِز ِباعوالْج مدقَالُ عا يمبِللْأَِصيِل فَر عبالْكَِفيلُ تِد وبالْع ِمن فرأَش ر؛ ِلأَنَّ الْح قُلْت دبالْع ذَكَر
لْكَفَالَةُ ، فَقَالَ حر أَو عبد ِلدفِْع ذَِلك الظَّن فَعدم ِصحِتها ِباعِتباِر أَنَّ بدلَ الِْكتابِة لَيس ِبديٍن مضموٍن لَا ِباعِتباِر صحت ا

اباِل الِْكتِبم دقَيِكِل وشِد كَذَا ِفي الْمبِللْع رِة الْحِعيبِم تدع هنانٌ عسٍل فَكَفَلَ ِبِه إنجِلر نيِب دكَاتلَى الْمإذَا كَانَ ع هِة ؛ ِلأَن
جاز وِإذَا كُوِتب الْعبداِن ِكتابةً واِحدةً وكُلُّ واِحٍد ِمنهما كَِفيلٌ عن صاِحِبِه فَكُلُّ شيٍء أَداه أَحدهما رجع علَى صاِحِبِه 

ِنصِفِه ِلاسِتواِئِهما ، ولَو لَم يؤديا شيئًا حتى أُعِتق أَحدهما جاز الِْعتق وبِرئ عن النصِف وبِقي النصف علَى الْآخِر ِب
فَالَِة وصاِحبه ِبالْأَصالَِة فَِإنْ أَخذَ الَِّذي أُعِتق رجع علَى وِللْمولَى أَنْ يأْخذَ ِبِحصِة الَِّذي لَم يعتق أَيهما شاَء الْمعتق ِبالْكَ

   .صاِحِبِه ِبما أَدى ؛ ِلأَنه مؤد عنه ِبأَمِرِه وِإنْ أَخذَ الْآخر لَم يرِجع علَى الْمعتِق ِبشيٍء ؛ ِلأَنه أَدى عن نفِْسِه 

 لُهقَو  

   ذَا مات الرجلُ وعلَيِه ديونٌ ولَم يترك شيئًا فَتكَفَّلَ عنه رجلٌ ِللْغرماِء لَم تِصح الْكَفَالَةُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِإ 

 والْملَازمِة فَصار كَما لَو دفَع الْمالَ ثُم كَفَلَ عنه إنسانٌ سواٌء كَانَ ابنه أَو أَجنِبيا ؛ ِلأَنه قَد سقَطَ حق الْغرماِء ِمن الْمطَالَبِة
 ِويا رِت ِلموالْم دعالْكَفَالَةُ ب وزجت دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ، } لِّيصِلي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن فَقَام اتلًا مجأَنَّ ر

علَيِه ، فَقَالَ هلْ علَى صاِحِبكُم ِمن ديٍن قَالُوا نعم علَيِه ِديناراِن ، فَقَالَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام صلُّوا علَى صاِحِبكُم ، فَقَالَ 
قُلْنا يحتملُ أَنْ يكُونَ قَد تكَفَّلَ }  الْآنَ بردت علَيِه مضجعه أَبو قَتادةَ هما علَي يا رسولَ اللَِّه فَصلَّى علَيِه ِحينِئٍذ ، وقَالَ
 لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهو ِبذَِلك ربِت فَأَخولَ الْما قَبِبِهم.   
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   الحوالة  كتاب 

ِويِل وحالت قَّةٌ ِمنتشِة مالَةُ ِفي اللُّغوِن الْحيِويِل الدحت نةٌ عارِع ِعبرِفي الشو رلٍّ آخحلٍّ إلَى محم ِء ِمنيقْلُ الشن وهقِْل والن
لْمِحيِل وهو الَِّذي علَيِه الدين ِمن ِذمِة الْأَِصيِل إلَى ِذمِة الْمحاِل علَيِه علَى سِبيِل التوثُِّق ِبِه ويحتاج إلَى معِرفَِة أَسماٍء أَربعٍة ا

 اللَّه هِحمالُ قَالَ رالْم وهاِل ِبِه وحالْمالَةَ ووالَِّذي قَِبلَ الْح وهِه ولَياِل عحالْمو الطَّاِلب وهو اِل لَهحالْمو ِليالْأَص  

   الْحوالَةُ جاِئزةٌ ِبالديوِن  

الديوِن احِترازا عن الْأَعياِن والْحقُوِق فَِإنَّ الْحوالَةَ ِبها لَا تِصح ، وِإنما اختصت ِبالديوِن ؛ ِلأَنَّ الديونَ ِهي الَِّتي تنتِقلُ قَيد ِب
لِْكتابِة فَِإنَّ الْحوالَةَ تجوز ِبِه ولَا تجوز ِبِه الْكَفَالَةُ والْحوالَةُ علَى ِمن ِذمٍة إلَى ِذمٍة فَكُلُّ ديٍن لَا تجوز ِبِه الْكَفَالَةُ كَماِل ا

ةُ أَنْ يدقَيالْملْت وتقُولُ احٍم فَيهي ِبأَلِْف ِدرنذَا علْ ِلهتٍل احجقُولَ ِلرطْلَقَةُ أَنْ يةٌ فَالْمدقَيمطْلَقَةٌ وِن ميبرلْ ضتقُولَ اح
ِبالْأَلِْف الَِّتي ِلي علَيك فَيقُولُ احتلْت وِكلَاهما جاِئزاِن وِفي ِكلَيِهما يبرأُ الْمِحيلُ ِمن ديِن الْمحاِل لَه ولَيس لَه بعد الْحوالَِة 

اِل عحلَى الْما عى موتِبيلٌ إلَّا أَنْ يِحيِل سلَى الْمع تقَطَعةً اندقَيم تا إذَا كَانهأَن وهو قِة فَردقَيالْمطْلَقَِة والْم نيب ِه لَِكنلَي
  .مطَالَبةُ الْمِحيِل ِمن الْمحاِل علَيِه 

 ِه ِمنلَياِل عحاَءةُ الْمرب نيبت ِة أَودقَيِفي الْم نيطَلَ الدفَِإنْ ب ِمن ِريتشالَةُ ِمثْلُ أَنْ يوالْح طَلَتالَةُ بوِبِه الْح تدِن الَِّذي قُييالد
هر حرا فَِإنَّ رجٍل شيئًا ِبأَلٍْف ولَم يؤد الْأَلْف حتى أَحالَ ِبها ِلرجٍل علَيِه فَقَِبلَ ثُم اُستِحق الْمِبيع أَو كَانَ الْمِبيع عبدا فَظَ

   الْحوالَةَ ِفي هذَيِن الْوجهيِن تبطُلُ وكَانَ ِللْمحاِل لَه أَنْ يرِجع علَى

بلَ تسِليِمها إلَى الْمحاِل الْمِحيِل ِبديِنِه ، وكَذَا لَو قَيد الْحوالَةَ ِبأَلِْف ِدرهٍم ِعند رجٍل وِديعةً فَهلَكَت الْأَلْف ِعند الْمودِع قَ
  .لَه فَِإنَّ الْحوالَةَ تبطُلُ 

ٍف وأَما إذَا سقَطَ الدين الَِّذي قُيدت ِبِه الْحوالَةُ ِبأَمٍر عاِرٍض ولَم تتبين براَءته ِمن الْأَِصيِل لَا تبطُلُ الْحوالَةُ ِمثْلُ أَنْ يحتالَ ِبأَلْ
ِمن ثَمِن مِبيٍع فَهلَك الْمِبيع قَبلَ تسِليِمِه إلَى الْمشتِري سقَطَ الثَّمن عنه ولَا تبطُلُ الْحوالَةُ ولَِكنه إذَا أَدى رجع علَى الْمِحيِل 

  .ِبما أَدى ؛ ِلأَنه قَضى دينه ِبأَمِرِه 

م تا إذَا كَانأَمفَِإذَا و يدؤِه إلَّا أَنْ يلَياِل عحالْم نِحيِل عةُ الْمطَالَبا مِفيه قَِطعنلَا تاِل ووالْأَح اٍل ِمنطُلُ ِبحبا لَا تهطْلَقَةً فَِإن
 الْمِحيِل لَا تبطُلُ أَيضا ، ولَو أَنَّ الْمحالَ لَه أَبرأَ الْمحالَ أَدى سقَطَ ما علَيِه ِقصاصا ، ولَو تبين براَءةُ الْمحاِل علَيِه ِمن ديِن

براَءةَ علَيِه ِمن الديِن صح الِْإبراُء سواٌء قَِبلَ الْمحالُ علَيِه أَو لَم يقْبلْ ولَم يرِجع الْمحالُ علَيِه علَى الْمِحيِل ِبشيٍء ؛ ِلأَنَّ الْ
 هى ؛ ِلأَنأَد ا لَوِحيِل كَملَى الْمع ِجعرأَنْ ي لَهوِل وإلَى الْقَب اجتحي لَه هبهِإنْ وو ِجعري ذَا لَمِليٍك فَِلهمِبت تسلَيقَاطٌ وإس

ِبالْأَد لَكَهم ا لَوكَم ارِة فَصِتِه ِبالِْهبا ِفي ِذمم لَكاِء م.  

وكَذَا لَو مات الْمحالُ لَه ووِرثَه الْمحالُ علَيِه لَه أَنْ يرِجع علَى الْمِحيِل ؛ ِلأَنه ملَكَه ِبالِْإرِث فَصار كَما لَو ملَكَه ِبالْأَداِء ، 
قِِّه ووِن حِه ِبدلَياِل عحالْم ِمن الُ لَهحالْم ِضير لَواِقي والْب نع أَهرأَبقِِّه وِض حعلَى بع هاِلحصأَنْ ي وحاِقي نالْب نع أَهرأَب
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دناِنِري فَِإنه يرِجع عن الْمِحيِل ِبذَِلك الْقَدِر لَا غَير ، وِإنْ صالَح علَى ِخلَاِف ِجنِس حقِِّه كَما إذَا صالَح علَى الدراِهِم عن ال
هوِض فَِإنرلَى الْعع كِْس أَولَى الْعع أَو   

   .يرِجع ِبجِميِع الديِن ؛ ِلأَنَّ ما أَدى يصلُح أَنْ يكُونَ ِعوضا عن جِميِع الديِن 

 لُهقَو  

   ويِصح ِبِرضا الْمِحيِل والْمحتاِل والْمحاِل علَيِه  

أَم اهِرض ِمن دةٌ فَلَا بفَاِوتتم مالذِّمو قُّهح نيفَِلأَنَّ الد الُ لَهحا الْم.  

  .وأَما الْمحالُ علَيِه فَِإنه يلْزمه الدين ولَا لُزوم ِبدوِن الِْتزاِمِه 

 ِلأَنَّ الِْتزام الديِن ِمن الْمحاِل علَيِه تصرف ِفي حق نفِْسِه وهو لَا يتضرر ِبِه بلْ وأَما الْمِحيلُ فَالْحوالَةُ تِصح ِبدوِن ِرضاه ؛
ِضيِة رايهكَذَا قَالَ ِفي النِة ، وايِرِه كَذَا ِفي الِْهدِبأَم كُني ِه إذَا لَملَيع ِجعرلَا ي ه؛ ِلأَن هفْعِفيِه ن سلَي هرأَمو نيِه الدلَيع نم 

ِبشرٍط حتى إنَّ من قَالَ ِلغيِرِه إنَّ لَك علَى فُلَاٍن كَذَا ِمن الديِن فَاحتلْ ِبِه علَي ورِضي ِبذَِلك صاِحب الديِن صحت الْحوالَةُ 
  ِذي علَيِه الدين ، وقَد بِرئ الَِّذي علَيِه الْأَصلُ قَولُه فَِإنْ أَدى الْمالَ لَا يرِجع علَى الَّ

   فَِإذَا تمت الْحوالَةُ بِرئ الْمِحيلُ ِمن الديِن  

  .ِبالْقَبوِل 

د الْمِحيلَ ولَا يكُونُ متبرعا ولَنا أَنَّ الْحوالَةَ ِللنقِْل والدين وقَالَ زفَر لَا يبرأُ اعِتبارا ِبالْكَفَالَِة وِلهذَا يجبر علَى الْقَبوِل إذَا نقَ
ا يمِإنِة ، وِوياِني اللُّغعلَى ِوفَاِق الْمةُ عِعيرالش كَامالْأَحو ما الْكَفَالَةُ فَِللضا أَمقَى ِفيهبٍة لَا يِذم قَلَ ِمنتى انتوِل ملَى الْقَبع ربج

إذَا نقَد الْمِحيلَ ؛ ِلأَنه يحتملُ عود الْمطَالَبِة إلَيِه ِبالتوى فَلَم يكُن متبرعا قَالَ الْخجنِدي الْحوالَةُ مبِرئَةٌ والْكَفَالَةُ غَير مبِرئٍَة 
الِْخياِر إنْ شاَء طَالَب الْأَِصيلَ أَو الْكَِفيلَ إلَّا أَنْ تكُونَ الْكَفَالَةُ ِبشرِط براَءِة الْأَِصيِل فَِحينِئٍذ ويكُونُ الطَّاِلب ِفي الْكَفَالَِة ِب

  .تكُونُ حوالَةً 

  .وقَالَ زفَر الْحوالَةُ والْكَفَالَةُ سواٌء وِكلَاهما غَير مبِرئٍَة 

   هما مبِرئَةٌ ؛ ِلأَنه حق واِحٍد فَلَو لَم يبرأْ الْأَِصيلُ لَصار حقَّيِن قُلْنا الْحوالَةُوقَالَ ماِلك ِكلَا

ت الشيَء إلَى موِضٍع آخر مشتقَّةٌ ِمن التحِويِل والْحق إذَا تحولَ ِمن ِذمٍة إلَى ِذمٍة تبقَى ِذمةُ الْأَوِل فَاِرغَةً ؛ ِلأَنك إذَا حولْ
 لُهِل قَواغَ الْأَوفَر وِجبِء لَا ييِء إلَى الشيالش مضو مالض وهالْكَِفيِل و قَّةٌ ِمنتشالْكَفَالَةُ مِل فَاِرغًا وكَانُ الْأَوم ِقيب  

   نْ يتوى حقُّه ولَم يرِجع الْمحتالُ علَى الْمِحيِل إلَّا أَ 

 لُهى قَووِإنْ تو ، ِجعرلَا ي اِفِعيالش دِعنو  
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   والْتوى ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِبأَحِد أَمريِن إما أَنْ يجحد الْحوالَةَ ويحِلف ولَا بينةَ علَيِه أَو يموت مفِْلسا  

  .محاِل لَه علَى الْمحاِل علَيِه ِبقَبوِل الْحوالَِة أَي ولَا بينةَ ِللْ

وقَالَ التمرتاِشي ولَا بينةَ ِللْمِحيِل ولَا ِللْمحاِل لَه وقَولُه أَو يموت مفِْلسا أَي لَم يترك عينا ولَا دينا ولَا كَِفيلًا علَى الْمحاِل 
 ِللْمحاِل لَه فَِإنْ مات الْمحالُ علَيِه ، فَقَالَ الْمحتالُ مات مفِْلسا ، وقَالَ الْمِحيلُ ِخلَاف ذَِلك قَالَ ِفي الْمبسوِط الْقَولُ علَيِه

عسرةُ وِفي غَيِر الْمبسوِط الْقَولُ قَولُ الْمِحيِل مع يِميِنِه قَولُ الْمحتاِل مع يِميِنِه علَى الِْعلِْم ؛ ِلأَنه يتمسك ِبالْأَصِل وهو الْ
 لُهِة قَوايهلَى الِْعلِْم كَذَا ِفي النع  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد وجها ثَاِلثًا وهو أَنْ يحكُم الْحاِكم ِبفَلَِسِه ِفي حاِل حياِتِه  

  .أَصِلِهما أَنَّ الْقَضاَء ِبالِْإفْلَاِس صِحيح هذَا علَى 

 اِئحرالَى غَاٍد وعاللَِّه ت قكِْم الْقَاِضي ؛ ِلأَنَّ ِرزِبح الِْإفْلَاس قَّقحتِنيفَةَ فَلَا يِل أَِبي حلَى أَصا عأَمو.   

 لُهقَو  

ثِْل ماِل الْحوالَِة ، فَقَالَ الْمِحيلُ أَحلْت ِبديٍن ِلي علَيك لَم يقْبلْ قَولُه وكَانَ علَيِه وِإذَا طَالَب الْمحالُ علَيِه الْمِحيلَ ِبِم 
   ِمثْلُ الديِن 

نيِه دلَيِعي عدِحيلَ يِرِه ؛ ِلأَنَّ الْمِنِه ِبأَمياُء دقَض وهو قَّقحت وِع قَدجالر ببلَا ؛ ِلأَنَّ سِكِر ونلُ الْملُ قَوالْقَوو ِكرني وها و
   .تكُونُ الْحوالَةُ إقْرارا ِمنه ِبالديِن علَيِه ؛ ِلأَنها قَد تكُونُ ِبدوِنِه 

 لُهقَو  

تقِْبضه ِلي ، وقَالَ الْمحتالُ أَحلْتِني ِبديٍن ِلي علَيك ، وِإنْ طَالَب الْمِحيلُ الْمحتالَ ِبما أَحالَه ِبِه ، وقَالَ إنما أَحلْتك ِل 
   فَالْقَولُ قَولُ الْمِحيِل مع يِميِنِه 

ولُ قَولَه مع يِميِنِه فَِإذَا حلَف ؛ ِلأَنَّ الْمحتالَ يدِعي علَيِه الدين وهو منِكر ولَفْظَةُ الْحوالَِة مستعملَةٌ ِفي الْوكَالَِة فَيكُونُ الْقَ
   .أَخذَ الْأَلْف الْمقْبوضةَ ولَا يصدق الْمحتالُ علَى ما ادعى ِمن الديِن إلَّا ِببينٍة ؛ ِلأَنه قَد يِحيلُه ِليستوِفي لَه الْمالَ 

 لُهقَو  

 وهو فَاِتجالس هكْريطَِر الطَِّريِق وخ نأَم قِْرضِبِه الْم فَادتاس ضقَر    

 لَو هقِْرِض ؛ ِلأَنتساِلِه إلَى الْمم ى ِمنوالَةَ التقَلَ حأَلَِة نسِذِه الْمِفي هقْلُ والن الَةَ ِهيوالَِة أَنَّ الْحوأَلَِة ِبالْحسِذِه الْمةُ هباسنم
ِرض لَكَانَ التوى ِفي ماِلِه فَِبالْقَرِض يِحيلُ التوى إلَى ماِل الْمستقِْرِض كَذَا ِفي الْمشِكِل والسفَاِتج جمع سفْتجٍة ِبضم لَم يقْ

الدراِهم ِبشرِط أَنْ تكْتب ِلي ِكتابا إلَى وِكيِلك ِببلَِد السِني وفَتِح التاِء وهو الْورقَةُ وصورته أَنْ يقُولَ التاِجر أَقْرضتك هِذِه 
 إلَى ذَِلك هِجيبكَذَا فَي.  
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رشطَِر الطَِّريِق مخ نإذَا كَانَ أَم هكْرا يمِإنِبِه ، و أْسلَ فَلَا بفَفَع ذَِلك أَلَهسٍط ورِر شغَي ِمن طَاها إذَا أَعأَمو عون هوطًا ؛ ِلأَن
 قَدِض ، وِبالْقَر ِفيدتفٍْع اُسةً { نفَعنم رٍض جقَر نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيى النهن { لَمأَع اَللَّهو.   
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   الصلح  كتاب 

الْم دعةُ بالَمسالْم ِهيِة والَحصالْم ِمن قتشم وِة هعازنفِْع الْمِلد اِلِحنيصتالْم نيب ِضعقٍْد وع نةٌ عارِع ِعبرِفي الشالَفَِة وخ
الَحصكُونَ الْمأَنْ ي طُهرشلِْح واِن ِللصوعضوولُ الْمالْقَبو ابالِْإجي هكْنرفَاِت ورصقُوِد التلَى علُ عمحاِضي يرِبالت الًا أَوم هنع 

حقا يجوز اِلاعِتياض عنه كَالِْقصاِص ِبِخلَاِف ما إذَا كَانَ حقا لَا يجوز اِلاعِتياض عنه كَحق الشفْعِة والْكَفَالَِة ِبالنفِْس 
اعمالِْإجةُ ونالسو ابلِْح الِْكتاِز الصولَى جِليلُ عالدالَى وعت لُهفَقَو ابا الِْكتا {  أَملْحا صمهنيا بِلحصا أَنْ يِهملَيع احنفَلَا ج

 ريخ لْحالصو {.  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع لُهةُ فَقَونا السأَمو }لَّ حا أَحلْحإلَّا ص ِلِمنيسالْم نيب اِئزج لْحلَالًا الصح مرح ا أَوامر { تعمأَجو
الْأُمةُ علَى جواِزِه ، وقَالَ عمر رِضي اللَّه عنه رددوا الْخصوم ِلكَي يصطَِلحوا فَِإنَّ فَصلَ الْقَضاِء يوِرثُ الضغاِئن ومعنى 

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عا إلَّ{ قَوامرلَّ حا أَحلْحا ص { لُهقَوِر وملَى الْخع لْحالص وه } لَالًاح مرح لَى } أَوع لْحالص وهو
 هِدمختسلَا يو هِبيعلَى أَنْ لَا يٍد عبع.  

 والْحلَالُ الْمذْكُور هو الْحلَالُ ِلعيِنِه كَالصلِْح علَى أَنْ لَا يطَأَ الضرةَ وِفي الِْهدايِة الْحرام الْمذْكُور هو الْحرام ِلعيِنِه كَالْخمِر
.   

  قَالَ رِحمه اللَّه تعالَى 

 لَيى ععدالْم ِقرأَنْ لَا ي وهكُوٍت وس عم لْحصاٍر وإقْر عم لْحٍب صرلَى ثَلَاثَِة أَضع لْحكَاٍر الصإن عم لْحصو ِكرنلَا يِه و
 اِئزج كُلُّ ذَِلكو   

  .} والصلْح خير { أَما مع الِْإقْراِر فَلَا ِخلَاف ِفيِه ِلِإطْلَاِق قَوله تعالَى 

مِقرا ويجوز أَنْ يكُونَ منِكرا فَِإذَا صالَح حملْنا ذَِلك وأَما مع السكُوِت فَهو جاِئز ِعندنا ؛ ِلأَنَّ الساِكت يجوز أَنْ يكُونَ 
  .علَى الصحِة دونَ الْفَساِد 

 لُهقَو اِئزج ذَِلكِة وماصخالْمى ووعِلقَطِْع الد وعضوم ها ؛ ِلأَنندا ِعنضأَي اِئزج وكَاِر فَهالِْإن عا مأَمو  

   فَِإنْ وقَع الصلْح علَى الِْإقْراِر اُعتِبر ِفيِه ما يعتبر ِفي الِْبياعاِت إنْ وقَع عن ماٍل ِبماٍل  

لشفْعةُ إذَا كَانَ عقَارا ويرد ِبالْعيِب ِلوجوِد معنى الْبيِع وهو مبادلَةُ الْماِل ِبالْماِل ِفي حق الْمتعاِقديِن ِبتراِضيِهما فَتجِري ِفيِه ا
ويثْبت ِفيِه ِخيار الرؤيِة والشرطُ ويفِْسده جهالَةُ الْبدِل ويشترطُ الْقُدرةُ علَى تسِليِم الْبدِل قَالَ الْخجنِدي الصلْح علَى عيِن 

اسو ضِعيِه قَبدا يلٌ مِعيِه فَضدا يِمم لَى أَكْثَرعاٌء ورِإبطٌّ وِعيِه حدا يلَى أَقَلَّ ِممعاٌء وِشرو عيِعيِه بدا يِر ملَى غَيعِتيفَاٌء و
ٍء ميلَى شعو ِصحوٍل لَا يهجم لُوٍم أَوعم نوٍل عهجٍء ميلَى شع لْحالص ا ثُمِربو لُهقَوو ِصحوٍل يهجم لُوٍم أَوعم نلُوٍم عع
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اُعتِبر ِفيِه ما يعتبر ِفي الِْبياعاِت حتى لَو كَانَ الْمدعى ذَهبا أَو ِفضةً وبدلُ الصلِْح ِمن ِجنِسِه لَا يجوز إلَّا ِمثْلًا ِبِمثٍْل ويشترطُ 
   الْمجِلِس قَولُه التقَابض ِفي

   وِإنْ وقَع عن ماٍل ِبمناِفع اُعتِبر ِبالِْإجاراِت  

لَ اِلانقَب هتوةٌ فَِإنْ كَانَ مارإج هِة ؛ ِلأَندا ِفي الْمِدِهمِت أَحوِبم لْحطُلُ الصبيا وِفيه ِقيتوطُ الترتشا فَياهنعوِد مجا ِلوِتفَاِع ِبم
عجر لْحِه الصلَيع قَعو   

 ، ِقيا بِفيم اهوعلَى دع عجرو ِر ذَِلكِبقَد اهوعد طَلَ ِمنا بثُلُِثه ِة أَودِف الْمِبِنص فَعتان ِإنْ كَانَ قَدو ، اهوعلَى دِعي عدالْم
  .الِْإجارِة وهذَا قَولُ محمٍد جعلَه كَ

وقَالَ أَبو يوسف الصلْح مخاِلف ِللِْإجارِة فَِإذَا مات الْمدعى علَيِه لَا يبطُلُ الصلْح وِللْمدِعي أَنْ يستوِفي الذِّمةَ بعد موِتِه ، 
ي ِخدمِة الْعبِد وسكْنى الداِر وِزراعِة الْأَرِض ويقُوم ورثَته مقَامه ِفي وكَذَا إذَا مات الْمدِعي لَا يبطُلُ الصلْح أَيضا ِف

يِه قَالَ صاِحب اِلاسِتيفَاِء ويبطُلُ ِفي ركُوِب الدابِة ولُبِس الثَّوِب ولَا يقُوم ورثَته مقَامه ِفي اِلاسِتيفَاِء ؛ ِلأَنَّ الناس يتفَاوتونَ ِف
الْمنظُومِة ِفي مقَالَاِت أَِبي يوسف علَى ِخلَاِف قَوِل محمٍد ، وقَالَ ِفي الصلِْح علَى الْمناِفِع هلَاك رب الْعيِن غَير قَاِطٍع 

 ، وِإنْ هلَك الشيُء الَِّذي وقَع الصلْح علَى منفَعِتِه أَو اُستِحق كَذَاك موت الْمدِعي ِفي الداِر والْعبِد لَا ِفي الثَّوِب والِْحماِر
 لُهاِع قَومِبالِْإج لْحطَلَ الصب  

 حق الْمدِعي ِبمعنى والصلْح عن السكُوِت والِْإنكَاِر ِفي حق الْمدعى علَيِه ِلافِْتداِء الْيِمِني وقَطِْع الْخصومِة وِفي 
   الْمعاوضِة 

 لَه ازةُ فَجومصالْخ هتلَِزم قَدو ، هنا عضِعو فُوعدكُونُ الْملَى ِملِْكِه فَلَا يى ععدَء الْميأَنَّ الش معزِه يلَيى ععد؛ ِلأَنَّ الْم
  .اِلافِْتداُء ِمنها 

دا الْمأَمقِِّه وح ضِعو ذُهأْخأَنَّ الَِّذي يو قح اهعِمِه أَنَّ الَِّذي ادعِعي فَِفي ز.   

 لُهقَو  

   وِإذَا صالَح عن داٍر لَم تِجب ِفيها الشفْعةُ  

ع ا أَوارِه دلَيى ععاد هتورصكُوٍت وس كَاٍر أَوإن نِني إذَا كَانَ ععي ِجبت لَم اِهمرلَى دع هالَحص ثُم كَتس أَو كَرا فَأَنقَار
ِفيها شفْعةٌ ؛ ِلأَنَّ الْمدعى علَيِه يزعم أَنَّ الدار لَم تزلْ علَى ِملِْكِه وأَنه لَم يمِلكْها ِبالصلِْح ، وِإنما دفَع الِْعوض ِلافِْتداِء 

يِمِني وقَطِْع الْخصومِة ولَه ذَِلك وزعم الْمدِعي لَا يلْزمه ؛ ِلأَنه لَا يصدق علَيِه فَِلهذَا لَم تِجب الشفْعةُ وِلهذَا لَو ظَهر ِبالداِر الْ
  نه لَم يمِلكْها ِمن ِجهِتِه قَولُه عيب لَا يرِجع ِبأَرِشِه ولَا يردها ؛ ِلأَنَّ ِفي زعِمِه أَ
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   وِإذَا صالَح علَى داٍر وجبت ِفيها الشفْعةُ  

ا الشذُهأْخيةُ وفْعا الشِفيه تبجِة وضاوعِه الْمجلَى وا عارد لَكم نمقِِّه وح نا عضا ِعوذُهأْخِعي يدِة ؛ ِلأَنَّ الْمِبِقيم ِفيع
الْحق الْمدعى ؛ ِلأَنَّ الْمصاِلح أَخذَها ِعوضا عن ذَِلك الْحق ، ولَو أَقَر الْمدعى علَيِه والْمسأَلَةُ ِبحاِلها وجبت الشفْعةُ ِفيِهما 

   .يمِة الْأُخرى جِميعا ويأْخذُ الشِفيع كُلَّ واِحدٍة ِمنهما ِبِق

 لُهقَو  

   وِإذَا كَانَ الصلْح عن إقْراٍر فَاستِحق بعض الْمصالَِح عنه رجع الْمدعى علَيِه ِبِحصِة ذَِلك ِمن الِْعوِض  

 لُهِع قَويةً كَالْبضاوعاٍر كَانَ مإقْر نإذَا كَانَ ع لْح؛ ِلأَنَّ الص  

   وِإنْ وقَع عن سكُوٍت أَو إنكَاٍر فَاستِحق الْمتنازع ِفيِه رجع الْمدِعي ِبالْخصومِة  

 قحتسالْم عم أَي  

  ضالِْعو درو   

هر اِلاسِتحقَاق تبين أَنه لَا خصومةَ لَه فَقَد أَخذَ ِعوضا عن ؛ ِلأَنَّ الْمدعى علَيِه ما بدلَ الِْعوض إلَّا ِلدفِْع خصومِتِه عنه فَِإذَا ظَ
 لُهٍء قَويِر شغَي  

   وِإنْ استحق بعض ذَِلك رد ِحصته ورجع ِبالْخصومِة  

   .أَي ِفي ذَِلك الْقَدِر 

 لُهقَو  

   لَم يبينه فَصوِلح عنه علَى شيٍء ثُم استحق بعض الداِر لَم يرد شيئًا ِمن الِْعوِض وِإنْ ادعى حقا ِفي داِر  

ع ذَِلك دِعن ضى الِْعورعي ه؛ ِلأَن كُلَّه قحتا إذَا اسِبِخلَاِف م ِقيا بكُونَ ِفيمأَنْ ي وزجي اهوع؛ ِلأَنَّ د ِجعرفَي قَاِبلُهٍء ييش ن
 لَم لُهقَوو وزجِة لَا يفْعلَى الشع لْحِة ؛ ِلأَنَّ الصفْعِب الشبِبس ا لَهقاِر لَا حِن الديا ِفي عقِني حعاٍر يا ِفي دقح لُهقَوِبكُلِِّه و

ٍء مزإلَى ج هبسني لَم أَي هنيبإلَى ي هبسفَِإنْ ن ِليالِْقب أَو ِبيرالْغ أَو ِقيرلُوٍم كَالشعاِنٍب ملَا إلَى جالثُّلُِث و ِف أَوصلُوٍم كَالنع
ا رجوع ِللْمدعى علَيِه ِبشيٍء ِمن جزٍء شاِئٍع ثُم استحق بعض الداِر نِظر إنْ بِقي ِمن الداِر ِمقْدار الْمشاِع أَو أَكْثَر فَلَ

 ِقيا بمِه ولَيى ععدلَى الْمع هدر قحتسالْم ابا أَصِع ِفيِه فَمازنتِميِع الْملَى جع ضالِْعو مقُس هأَقَلُّ ِمن ِقيِإنْ بِض ، والِْعو
هنيبي لَم لُهقَوو لَه وفَه اِفِعيا ِخلَافًا ِللشندِعن اِئزلُوٍم جعلَى موِل عهجالْم نع لْحلَى أَنَّ الصِليلٌ عدةٌ وارِفيِه إش .   

 لُهقَو  
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   والصلْح جاِئز ِفي دعوى الْأَمواِل والْمناِفِع  

رلَى الْوع ِعيداِفِع أَنْ ينى الْموعةُ دورفُوظَةٌ صحةَ مايوثَةُ ؛ ِلأَنَّ الررالْو كَرأَنِد وبذَا الْعِة همِبِخد ى لَهصأَو تيثَِة أَنَّ الْم
 لُهفَى قَوصتسكَذَا ِفي الْم زجي ا لَمالَحصت ثُم ِكرني اِلكالْمٍن ويع ارِتئْجى اسعاد لَو هلَى أَنع  

 طَِأ والْخِد ومةُ الْعايِجن   

إلَّا أَنه لَا تِصح الزيادةُ علَى قَدِر الديِة ِفي الْخطَِأ ؛ ِلأَنها مقَدرةٌ شرعا فَلَا يجوز إبطَالُ ذَِلك ِبِخلَاِف الصلِْح عن الِْقصاِص 
ِر الدلَى قَدةُ عاديالز وزجثُ تيقَاِديِر حِد ملَى أَحع الَحذَا إذَا صهقِْد ، وِبالْع مقَوتا يمِإناٍل ، وِبم سلَي اصِة ؛ ِلأَنَّ الِْقصي

أَنه يشترطُ الْقَبض ِفي الْمجِلِس كَي الديِة أَما إذَا صالَح علَى غَيِر ذَِلك جازت الزيادةُ علَى قَدِر الديِة ؛ ِلأَنها مبادلَةٌ ِبها إلَّا 
 ه؛ ِلأَن ازِة جاديا ِبالزهِمن رٍس آخلَى ِجنع الَحِة فَصيقَاِديِر الدِد مى الْقَاِضي ِبأَحقَض لَوٍن ، ويٍن ِبديد ناقًا عكُونَ افِْترلَا ي

انَ مبادلَةً ِبِخلَاِف الصلِْح ابِتداًء قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا قَضى الْقَاِضي ِبالديِة ِمائَةَ بِعٍري فَصالَح الْقَاِتلُ تعين الْحق ِبالْقَضاِء فَكَ
 ِلأَنَّ قَضاَء الْقَاِضي عين الْوجوب ِفي الِْإِبِل الْوِلي عن الِْمائَِة الْبِعِري علَى أَكْثَر ِمن ِمائَتي بقَرٍة وِهي ِعنده ودفَع ذَِلك جاز ؛

 ِكيِل أَوالْم ٍء ِمنيالِْإِبِل ِبش نع الَحِإنْ صو ، اِئزقَِر جالِْإِبِل ِبالْب عيبقٍَّة وحتسِبم تسالْآنَ لَي قَرقَِر فَالْبلَى الْبع الَحفَِإذَا ص
الدراِهِم والدناِنِري إلَى أَجٍل لَم يجز ؛ ِلأَنَّ الِْإِبلَ دين ِفي الذِّمِة فَِإذَا صالَح عنها ِبكَيٍل أَو موزوٍن مؤجٍل فَقَد الْموزوِن ِسوى 

   ِبِل أَو أَكْثَر ِبما يتغابن ِفيِه جاز ؛ ِلأَنَّ الزيادةَعاوض دينا ِبديٍن فَلَا يجوز ، وِإنْ صالَح ِمن الِْإِبِل علَى ِمثِْل ِقيمِة الِْإ

 وزجفَلَا ي قحتسالْم ِمن لَى أَكْثَرع الَحص ه؛ ِلأَن زجي ِفيِه لَم نابغتا يِمم ِبأَكْثَر تِإنْ كَانٍة ، وقَّنيتم رغَي.   

 لُهقَو  

 وزجلَا يو دى حوعِفي د    

 ها ؛ ِلأَنلَِدهو بسأَةُ نرالْم تعإذَا اد اضِتياِلاع وزجذَا لَا يِلهِرِه وغَي قح نع اضِتياِلاع وزجلَا يو قُّهاللَِّه لَا ح قح ه؛ ِلأَن
  .سِرقٍَة أَو قَذٍْف أَو ِزنا أَما الزنا والسِرقَةُ فَِلأَنَّ الْحد ِفيِه حق اللَِّه تعالَى ِبلَا ِخلَاٍف حق الْولَِد لَا حقُّها وسواٌء كَانَ الْحد ِفي 

الص قَعِع فَِإنْ ورالش قِفيِه ح لَّبغالْما وندالَى ِعنعاللَِّه ت قا حضأَي هالْقَذِْف فَِإن دا حأَمو فَعرلَ أَنْ يالْقَذِْف قَب دِفي ح لْح
إلَى الْقَاِضي لَا يِجب بدلُ الصلِْح ويسقُطُ الْحد ؛ ِلأَنه أَعرض عن الدعوى ، وِإنْ صالَح ِفيِه بعد الترافُِع لَا يِجب الْبدلُ ولَا 

    .يسقُطُ الْحد كَذَا ِفي الْمشِكِل

 لُهقَو  

وِإذَا ادعى رجلٌ علَى امرأٍَة ِنكَاحا وِهي تجحد فَصالَحته علَى ماٍل بذَلَته لَه حتى يترك الدعوى جاز وكَانَ ِفي معنى  
   الْخلِْع 

مكَن حملُها ، وقَد أَمكَن حملُها علَى هذَا الْوجِه وقَولُه جاز يعِني ِفي ؛ ِلأَنَّ أُمور الْمسِلِمني محمولَةٌ علَى الصحِة إذَا أَ
   .الْقَضاِء أَما ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى فَلَا يِحلُّ لَه أَنْ يأْخذَه إذَا كَانَ كَاِذبا 
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 لُهقَو  

   حا علَى رجٍل فَصالَحها علَى ماٍل بذَلَه لَها لَم يجز فَِإنْ ادعت امرأَةٌ ِنكَا 

؛ ِلأَنه بذَلَ لَها الْمالَ ِلترِك الدعوى فَِإنْ جِعلَ ترك الدعوى ِمنها فُرقَةً فَالزوج لَا يعطَى الِْعوض ِفي الْفُرقَِة وِإنْ لَم يجعلْ 
لَا شيَء ِفي مقَابلَِة الِْعوِض الَِّذي بذَلَه لَها فَلَا يِصح وِفي بعِض النسِخ يجوز ويجعلُ الْمالُ الَِّذي بذَلَه لَها ِزيادةً ِفي فُرقَةً فَ

   .مهِرها 

 لُهقَو  

   أَعطَاه إياه جاز وِإذَا ادعى علَى رجٍل أَنه عبده فَصالَحه علَى ماٍل  

 لُهاِبيِع قَونِب كَذَا ِفي الْيسولَ النهجِه ملَيى ععدِني إذَا كَانَ الْمعي  

   وكَانَ ِفي حق الْمدِعي ِفي معنى الِْعتِق علَى ماٍل  

ِلأَنَّ ِفي زعِمِه أَنه يأْخذُ الْمالَ ِلِإسقَاِط حقِِّه ِمن الرق وذَِلك جاِئز وِفي ؛ ِلأَنه أَمكَن تصِحيحه علَى هذَا الْوجِه ِفي حقِِّه ؛ 
يِة يكُونُ ِفي حق زعِم الْمدعى علَيِه أَنه يسِقطُ عن نفِْسِه الْخصومةَ وذَِلك جاِئز ؛ ِلأَنه يزعم أَنه حر الْأَصِل قَالَ ِفي الِْهدا

الْمدِعي ِبمنِزلَِة الِْإعتاِق علَى ماٍل وِلهذَا يِصح علَى حيواٍن ِفي الذِّمِة إلَى أَجٍل وِفي حق الْمدعى علَيِه يكُونُ ِلدفِْع 
   .ا أَنْ يِقيم الْبينةَ أَنه عبده فَيقْبلُ ويثْبت الْولَاُء الْخصومِة إلَّا أَنه لَا ولَاَء علَيِه ِلِإنكَاِر الْعبِد إلَّ

 لُهقَو  

  ِة إلَخضاوعلَى الْملْ عمحي ِة لَمنايدقِْد الْمِبع قحتسم وهلِْح والص قْدِه علَيع قَعٍء ويكُلُّ شو   

  ى رجٍل دراِهم فَصالَحه علَى أَقَلَّ ِمنها لَم يحملْ علَى الْمعاوضِة ِلما ِفيِه ِمن الربا ؛ ِلأَنه إذَا ادعى علَ

  هاِقيقَطَ بأَسقِِّه وح ضعفَى بوتاس هلَى أَنلُ عمحا يمِإنو   

دعى عينا فَصالَحه ِمنها علَى دراِهم جاز ويحملُ علَى الْمعاوضِة ؛ ِلأَنه لَا يؤدي ، وِإنْ صالَحه علَى عيٍن ِمن الْأَعياِن أَو ا
لَى الْمِعي عدالْم ِحقُّهتسا يم سِجن لِْح إنْ كَانَ ِمنلَ الصدِني أَنَّ بعِة ينايدقِْد الْمِبع لُهقَوا وبقِْد الَِّذي إلَى الرِه ِبالْعلَيى ععد

جرى بينهما فَِإنَّ الصلْح لَا يحملُ علَى الْمعاوضِة والْمداينةُ الْبيع ِبالديِن ، وِإنما وضع الْمسأَلَِة ِفي الْمداينِة ، وِإنْ كَانَ 
   الْغصب غَير مشروٍع قَولُه الْحكْم ِفي الْغصِب كَذَِلك ؛ ِلأَنَّ

   كَمن لَه علَى رجٍل أَلْف ِدرهٍم ِجياد فَصالَحه علَى خمِسِمائٍَة زيوٍف جاز وكَأَنه أَبرأَه ِمن بعِض حقِِّه  

فَرلَ التقَب لْحا الصهلَيع قَعِسِمائَِة الَِّتي ومالْخ ضقَبلَى أَنْ وِمائٍَة عسمك خنطَطْت عقَالَ ح كَذَا لَوٍط ، ورِبش سِق لَي
تعِطيِني خمسِمائٍَة فَالْحطُّ جاِئز ، ولَو صالَحه علَى أَقَلَّ ِمن حقِِّه ِمن ِجهِة الْقَدِر ولَِكنه أَزيد ِمن ِجهِة الْوصِف كَما إذَا 
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قِِّه ؛ ِلأَنَّ ِفيِه كَانَ لَهِميِع حِبج وعجالر لَهو ضا قَبم دِه رلَيعو زجي ٍة لَمديِسِمائٍَة جملَى خع هالَحةٌ فَصجرهبن أَلْف 
انَ اصِطناع الْمعروِف ِمن جاِنٍب واِحٍد جاز معاوضةَ الْجودِة ِبما حطَّ فَيكُونُ اصِطناع الْمعروِف ِمن الْجاِنبيِن ، وِإنْ كَ

 لُهقَو لْحالص  

  قالْح فْسلَ نأَج هكَأَنو ازلٍَة ججؤلَى أَلٍْف مع هالَحص لَوو   

ارقِِّه فَصذَ ِمثْلَ حأَخ قَدِة ، وطَالَبالْم أِْخريِفيِه إلَّا ت سلَي هالَّ؛ ِلأَنالْح هلَ ِدينأَج نكَم    

وِلذَا حِملَ علَى أَنه أَجلَ نفْس الْحق ؛ ِلأَنه لَا يمِكن جعلُه معاوضةً ؛ ِلأَنَّ بيع الدراِهِم ِبِمثِْلها نِسيئَةً لَا يجوز فَحملْناه علَى 
 لُهأِْخِري قَوالت  

 الَحص لَوو زجي ٍر لَمهإلَى ش اِنرينلَى دع ه   

؛ ِلأَنَّ الدناِنري غَير مستحقٍَّة ِبعقِْد الْمداينِة فَلَا يمِكن حملُها علَى التأِْخِري ولَا وجه لَه ِسوى الْمعاوضِة وبيع الدراِهِم 
   .ز فَكَذَا لَا يِصح الصلْح ِبالدناِنِري نِسيئَةً لَا يجو

 لُهقَو  

  زجي الٍَّة لَمِسِمائٍَة حملَى خع هالَحفَص ادلَةٌ ِجيجؤم أَلْف كَانَ لَه لَوو   

هنطَّ عا حاِء مكُونُ ِبِإزفَي قحتسم رغَي وهِل وجؤالْم ِمن ريلَ خجع؛ ِلأَنَّ الْم ِإذَا لَمو امرح وهِل والْأَج نع اضِتياع ذَِلكو 
يجز كَانَ علَيِه رد ما قَبض ولَه الرجوع ِبرأِْس الْماِل بعد حلُوِل الْأَجِل ، ولَو كَانَ لَه علَيِه أَلْف ، فَقَالَ متى أَديت إلَى 

ب تِسِمائٍَة فَأَنمِنيفَةَ قَالَ خا حفَِإنَّ أَب ِبذَِلك لَه ِفيأَنْ ي ى الطَّاِلبِمائٍَة فَأَبسمى خاِقي فَأَدالْب ا : ِريٌء ِمنأُ ِممربلَا يو ذَِلك لَه
عت وزجِل لَا ياِحِب الْأَصاَءةُ صربٍط ورلَّقَةٌ ِبشعاَءةٌ مرِذِه ب؛ ِلأَنَّ ه ِقيِليِك كَذَا ِفي بمى التنعا مِط ؛ ِلأَنَّ ِفيهرا ِبالشِليقُه

الْكَرِخي ، وكَذَا الْمرأَةُ تقُولُ هِذِه الْمقَالَةَ ِلزوِجها ِفي مهِرها والرجلُ يقُولُ هِذِه الْمقَالَةَ ِلمكَاتِبِه إذَا أَديت إلَي خمسِمائٍَة 
تاَءةُ فَأَنرالْب وزجلَا تو لَه ى فَذَِلكا أَدمدعب ِفيى أَنْ يأَب ِتك ثُمبكَاتم ِريٌء ِمنب .  

ِل فَهالْفَض ِريٌء ِمنك بلَى أَنِمائٍَة عسما خها ِمنغَد إلَي أَد فَقَالَ لَه ، ٍل أَلْفجلَى رع لَه نِة مايِفي الِْهدو ِإنْ لَمِريٌء ، وب و
  .يدفَع إلَيِه الْخمسِمائَِة غَدا عاد علَيِه الْأَلْف ، وهذَا قَولُهما 

ذَكَره ِبكَِلمِة علَى وِهي وقَالَ أَبو يوسف لَا يعود علَيِه ؛ ِلأَنه إبراٌء مطْلَق ، أَلَا ترى أَنه جعلَ أَداَء الْخمِسِمائَِة ِعوضا حيثُ 
 ا لَوكَم ودعطْلَقًا فَلَا ياُء مرالِْإب ِقيِمِه فَبدى عرجم هودجى ورِه فَجلَيا عقحتسِنِه ما ِلكَوضِعو لُحصاُء لَا يالْأَدِة وضاوعِللْم

رذَا إبا أَنَّ هملَهاِء ورأَ ِبالِْإبدب ا لَهضِعو لُحصي هأَنِد وِسِمائَِة ِفي الْغماِء الْخأَ ِبأَددب هاِتِه ؛ ِلأَنِبفَو فُوتِط فَيرِبالش دقَياٌء م
تِإنْ كَانلَى وةُ عكَِلمو هِمن حبٍة أَرارلًا إلَى ِتجسوت ذَاِر إفْلَاِسِه أَوح   

  .ِهي محتِملَةٌ ِللشرِط ِللْمعاوضِة فَ

وأَما إذَا بدأَ ِبالْبراَءِة ، فَقَالَ أَبرأْتك ِمن خمِسِمائٍَة ِمن الْأَلِْف علَى أَنْ تعِطيِني الْخمسِمائَِة غَدا فَالِْإبراُء ِفيِه واِقع أَعطَى 
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لَق الِْإبراَء أَولًا وأَداُء الْخمِسِمائَِة لَا يصلُح ِعوضا مطْلَقًا ولَِكنه يصلُح شرطًا فَوقَع الشك الْخمسِمائَِة أَو لَم يعِط ؛ ِلأَنه أَطْ
 لُهِبِه قَو دقَيتِط فَلَا يرقِْييِدِه ِبالشِفي ت  

    ِبيٍض لَم يجز ولَو كَانَ لَه أَلْف سود فَصالَحه علَى خمِسِمائٍَة 

؛ ِلأَنَّ الِْبيض غَير مستحقٍَّة ِبعقِْد الْمداينِة وِهي زاِئدةٌ وصفًا فَتكُونُ معاوضةُ الْأَلِْف ِبخمِسِمائٍَة سوٍد وِزيادِة وصٍف وهو ِربا 
لَى خلَى الْأَلِْف الِْبيِض عع الَحا إذَا صلَى ِبِخلَاِف مع الَحا إذَا صِبِخلَاِف مفًا وصوا ورقَاطُ كُلِِّه قَدإس هوٍد ؛ ِلأَنِسِمائٍَة سم

ِس قَبلَ اِلافِْتراِق كَما قَدِر الديِن وهو أَجود ؛ ِلأَنه معاوضةُ الِْمثِْل ِبالِْمثِْل ولَا معتبر ِبالصفَِة إلَّا أَنه يشترطُ الْقَبض ِفي الْمجِل
إذَا كَانَ لَه أَلْف ِدرهٍم نبهرجةٌ فَصالَحه ِمنها علَى أَلِْف ِدرهٍم جيدٍة جاز ويكُونُ الْقَبض قَبلَ اِلافِْتراِق شرطًا ؛ ِلأَنه اسِتبدالٌ 

   .فَيكُونُ صرفًا 

 لُهقَو  

 كَّلَ رو نمكِِّل ووِللْم الُ لَاِزمالْمو هنمضِه إلَّا أَنْ يلَيع الَحا صِكيلَ مالْو ملْزي لَم هنع اِلحصلًا ِليج   

هِن ؛ ِلأَنيالد ِعيِه ِمندا يِض معب نع لْحكَانَ الص ِد أَومِم الْعد نع لْحِبِه إذَا كَانَ الص ِريدِكيلُ ِفيِه يفَكَانَ الْو ضحقَاطٌ مإس 
سِفريا عن الْموكِِّل أَو معبرا فَلَا ضمانَ علَيِه كَالْوِكيِل ِبالنكَاِح لَا يلْزمه الْمهر أَما إذَا وكَّلَه ِبالصلِْح عن ماٍل ِبماٍل ِبأَنْ 

ا أَووضرِه علَيلٌ عجى رعا ادنقِْد هالْع قُوقِكيِل ؛ ِلأَنَّ حِللْو الَ لَاِزماٍل فَِإنَّ الْملَى مع هنلِْح عِبالص كَّلَها فَومهوحن ا أَوقَارع 
صلِْح إذَا ضِمن الْمالَ رجع علَى علَى الْوِكيِل دونَ الْموكِِّل ويرِجع ِبما ضِمن علَى الْموكِِّل قَالَ الْخجنِدي الْوِكيلُ ِبال

 ا ِمنهاِلعخأَةُ ِبأَنْ يرالْم هتركَذَا إذَا أَماِن ، وما ِبالضرلِْح أَمِبالص رِعلَ الْأَمجو هرأْمي لَم اِن أَومِبالض هراٌء أَموكِِّل سوالْم
هلَيع ودعلَ يا فَفَعِجهوز ِجعرلَا ي هأَِة فَِإنرِللْم رهالْم ِمنكَاِح إذَا ضِكيِل ِبالناِن ِبِخلَاِف الْوما ِبالضرلِْع أَمِبالْخ ركُونُ الْأَميا و

غيِر أَمِرها ، أَلَا ترى أَنَّ فُضوِليا لَو قَالَ ِللزوِج ِبِه علَى الزوِج إلَّا أَنْ يكُونَ أَمره ِبالضماِن والْفَرق أَنَّ الْخلْع يجوز علَيها ِب
اخلَع امرأَتك علَى ِمائٍَة ِمن ماِلي فَخلَعها جاز فَلَما كَانَ يجوز فَفَاِئدةُ أَمِرها الرجوع علَيها ِبالضماِن ، وكَذَا الْأَمر ِبالصلِْح 

لضماِن ِلهذَا الْمعنى والنكَاح لَا يجوز علَى الرجِل ِبغيِر أَمِرِه فَفَاِئدةُ أَمِرِه جواز النكَاِح لَا ثُبوت الرجوِع فَِلذَِلك أَمر ِبا
   . لَا ِبعقِْد الصرِف افْترقَا وقَولُه إلَّا أَنْ يضمنه ؛ ِلأَنه ِحينِئٍذ مؤاخذٌ ِبعقِْد الضماِن

 لُهقَو  

   وِإنْ صالَح عنه علَى شيٍء ِبغيِر أَمِرِه فَهو علَى أَربعِة أَوجٍه إنْ صالَح ِبماٍل وضِمنه تم الصلْح ولَِزمه الْمالُ  

 علَى أَلٍْف علَى أَني ضاِمن ِبها أَو قَالَ ِبأَلٍْف ِمن ماِلي أَو ِبأَلٍْف علَي أَو علَى يِريد ِبِه أَنْ يقُولَ صاِلحِني ِمن دعواك مع فُلَاٍن
  ِذي هو ِفي يِدِه قَولُه أَلِْفي هِذِه فَِإذَا فَعلَ فَالْمالُ لَاِزم ِللْوِكيِل ؛ ِلأَنه متبرع ولَا يكُونُ لَه شيٌء ِمن الْمدِعي ، وِإنما لَه الَّ
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   وكَذَِلك إذَا قَالَ صالَحتك علَى أَلِْفي هِذِه أَو علَى عبِدي هذَا تم الصلْح ولَِزمه تسِليمها  

  ولُه ؛ ِلأَنه لَما أَضافَه إلَى ماِل نفِْسِه فَقَد الْتزم تسِليمه ، وهذَا وجه ثَاٍن قَ

   وكَذَِلك لَو قَالَ صالَحتك علَى أَلٍْف وسلَّمها  

 لُهقَو قْدالْع ِتمفَي ِض لَهةَ الِْعولَامس وِجبي ِليمسثَاِلثٌ ؛ ِلأَنَّ الت هجذَا وهو ،  

    أَجازه الْمدعى علَيِه جاز ولَِزمه أَلْف ، وِإنْ لَم يِجزه بطَلَ وِإنْ قَالَ صالَحتك علَى أَلٍْف وسكَت فَالْعقْد موقُوف فَِإنْ 

م يلْزمه ، وهذَا وجه راِبع ، وِإنما وقَف ؛ ِلأَنَّ الْعاِقد تبرع ِبالْعقِْد ولَم يتبرع ِبالْماِل ؛ ِلأَنه لَم يِضف الْمالَ إلَى نفِْسِه فَلَ
فَِإنْ أَجازه الْمطْلُوب لَِزمه الْمالُ ، وِإنْ لَم يِجزه بطَلَ وذَكَر الْخجنِدي وجها خاِمسا وهو أَنْ يقُولَ صاِلحِني ِمن دعواك 

لْماِل فَيجوز وبدلُ الصلِْح علَى الْمصاِلِح سواٌء كَانَ ِبأَمِر الْمدعى علَى فُلَاٍن ِبِإضافَِة الصلِْح إلَى نفِْسِه كَما لَو أَضافَه إلَى ا
صلْح علَيِه أَو ِبغيِر أَمِرِه ولَيس ِللْمدِعي علَى الْمدعى علَيِه سِبيلٌ ويرِجع الْمصاِلح ِبما ضِمن علَى الْمدعى علَيِه إنْ كَانَ ال

ِبأَمِرِه سواٌء أَمره ِبالضماِن أَو لَم يأْمره ، وِإنْ كَانَ ِبغيِر أَمِرِه فَِإنه متبرع ولَا يرِجع علَيِه قَالَ ِفي الِْهدايِة ووجه آخر وهو أَنْ 
   يقُولَ صالَحتك علَى هذَا

ا الْعبِد ولَم ينِسبه إلَى نفِْسِه ؛ ِلأَنه لَما عينه ِللتسِليِم صار شاِرطًا سلَامته فَيِتم ِبقَبوِلِه فَلَو اُستِحق الْعبد أَو الْأَلِْف أَو علَى هذَ
زالْت هاِلِح ؛ ِلأَنصلَى الْمع ِبيلَ لَهفَلَا س هدا فَربيِبِه ع دجو ملُّ تحالْم ِلمفَِإنْ س اهئًا ِسويش ِزملْتي لَمِنِه ويلٍّ ِبعحم الِْإيفَاَء ِمن م

   .الصلْح ، وِإنْ لَم يسلَم لَم يرِجع ِبشيٍء 

 لُهقَو  

 ِصيِبِه عن نا عمهدأَح الَحِن فَصِريكَيش نيب نيِإذَا كَانَ الدو نيِه الدلَيالَِّذي ع ِبعاَء تاِر إنْ شِبالِْخي ِريكُهٍب فَشلَى ثَو
   ِبِنصِفِه 

ِصيبالن ِمن وضقْبفَِإنَّ الْم هئًا ِمنيا شمهدأَح ضى قَبتاِحٍد فَمٍب وبِن إذَا كَانَ ِبسياثْن نيب كرتشالْم نيلُ أَنَّ الدا الْأَصِميعِن جي
فَِلصاِحِبِه أَنْ يشاِركَه ِفي الْمقْبوِض ولَِكنه قَبلَ الْمشاركَِة باٍق علَى ِملِْك الْقَاِبِض حتى ينفُذَ تصرفُه ِفيِه ويضمن ِلشِريِكِه 

 ِلأَنا لَو جعلْناه ِمن أَحِدِهما قَسمنا الدين حالَ كَوِنِه ِفي الذِّمِة وذَِلك ِحصته ، وِإنما كَانَ الْمقْبوض ِمن النِصيبيِن جِميعا ؛
 وضقْبالْم ارةُ صمالِْقس زجت ِإذَا لَمِة وا ِفي الذِّمى ِفيمأَتتلَا ي ذَِلكو قُوقالْح زيمةَ تم؛ ِلأَنَّ الِْقس وزجلَا ي نيالدِن وقَّيالْح ِمن

الْمشترك يكُونُ واِجبا ِبسبٍب متِحٍد كَثَمِن الْمِبيِع إذَا كَانَ صفْقَةً واِحدةً وثَمِن الْماِل الْمشترِك والْموروِث بينهما وِقيمِة 
ولُ ِفي مسأَلَِة الِْكتاِب لَه أَنْ يتِبع الَِّذي علَيِه الْأَصلُ ؛ ِلأَنَّ نِصيبه باٍق ِفي ِذمِتِه ؛ ِلأَنَّ الْمستهلَِك الْمشترِك فَِإذَا عرفْنا هذَا نقُ

  .ِبِض الْقَاِبض قَبض نِصيبه لَِكن لَه حق الْمشاركَِة ؛ ِلأَنه قَبلَ أَنْ يشاِركَه ِفيِه باٍق علَى ِملِْك الْقَا

 لُهقَو  
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   وِإنْ شاَء أَخذَ ِنصف الثَّوِب  

 لُهكَِة ِفيِه قَوارشالْم قح ؛ ِلأَنَّ لَه  

   إلَّا أَنْ يضمن لَه شِريكُه ربع الديِن  

ى غَِرِميِه فَتوى الْمالُ علَيِه فَلَه أَنْ يرِجع علَى شِريِكِه ؛ ِلأَنَّ حقَّه ِفي ذَِلك فَِإنْ لَم يأْخذْ ِنصف الثَّوِب وأَراد الرجوع علَ
ِبِنصِف الثَّوِب ؛ ِلأَنَّ الْمقْبوض إنما وقَع ِفي الْأَصِل مشتركًا فَِإنْ أَخر أَحدهما نِصيبه ولَم يؤخر الْآخر لَم يجز ِعند أَِبي 

  .وِعندهما يجوز كَذَا ِفي شرِحِه حِنيفَةَ 

   وِفي الِْهدايِة يِصح ِعند أَِبي يوسف اعِتبارا

ِصريا يِدِهمأَح ِصيبِض ؛ ِلأَنَّ نلَ الْقَبِن قَبيِة الدمي إلَى ِقسدؤي ه؛ ِلأَن ِصحا لَا يمهدِعنطْلَِق واِء الْمرِبالِْإب ِصيبنلًا وجؤم 
الْآخِر معجلًا فَيتميز نِصيب أَحِدِهما ِمن نِصيِب الْآخِر وِقسمةُ الديِن حالَ كَوِنِه ِفي الذِّمِة لَا يجوز وأَبو يوسف يقُولُ ِفي 

طَالَبقِِّه ِفي الْمقَاطُ حِصيِبِه إسا ِلنِدِهمأِْخِري أَحت لُهِة قَوالِْهباَءِة وركَالْب ارِة فَص  

   ولَو استوفَى ِنصف نِصيِبِه ِمن الديِن كَانَ ِلشِريِكِه أَنْ يشاِركَه ِفيما قَبض ثُم يرِجعاِن علَى الْغِرِمي ِبالْباِقي  

  يِن جِميعا قَولُه ؛ ِلأَنَّ الْمقْبوض صار مشتركًا فَهو ِمن الْحقَّ

   وِإنْ اشترى أَحدهما ِلنفِْسِه ِبنِصيِبِه ِمن الديِن ِسلْعةً كَانَ ِلشِريِكِه أَنْ يضمنه ربع الديِن  

ملَى الْمِع عيى الْبنبلًا ؛ ِلأَنَّ مِة كَمقَاصِبالْم قَّها حقَاِبض ارص هاِض ؛ ِلأَنلَى الِْإغْمع اهنبلِْح فَِإنَّ مِة ِبِخلَاِف الصاكَس
 لُهقَولِْح وِفي الص الْقَاِبض ريختِبِه فَي ررضتلِْح يِن ِفي الصيِع الدبر فْعد اهنمأَلْز ِطيطَِة فَلَوالْحو  

 يالد عبر هنمضِريِكِه أَنْ يِن كَانَ ِلش   

هذَا إذَا كَانَ ثَمن السلْعِة ِمثْلَ ِنصِف الديِن ولَا سِبيلَ ِللشِريِك علَى الثَّوِب ِفي الْبيِع ؛ ِلأَنه ملَكَه ِبعقِْدِه واِلاسِتيفَاُء ِبالْمقَاصِة 
الْغ ِبعتِريِك أَنْ يِللشِن ويالد نيبِنِه وثَم نيب هِصيبفَى نوتاس اٍق ؛ ِلأَنَّ الْقَاِبضِتِه بِفي ِذم قَّها ؛ ِلأَنَّ حنا ذَكَرِميِع مِفي ج ِرمي

 اِركَهشأَنْ لَا ي لَهكَِة وارشالْم قح لَه ِقيقَةً لَِكنح.   

 لُهقَو  

   وِإذَا  

  

   كَانَ السلَم بين شِريكَيِن  

الْم ِفيِه أَي لَمس  
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   فَصالَح أَحدهما ِمن نِصيِبِه علَى رأِْس الْماِل  

  

  .لَم يجز ِعندهما  

 لْحالص وزجي فوسو يقَالَ أَبو   

ولَهما أَنه لَو جاز ِفي نِصيِبِه خاصةً يكُونُ قَسم اعِتبارا ِبساِئِر الديوِن وِبما إذَا اشتريا عبدا فَأَقَالَ أَحدهما ِفي نِصيِبِه خاصةً 
 ِلكملَا ي وهِر إذِْنِه ويِريِكِه ِبغلَى شقِْد عالْع خِر ؛ ِلأَنَّ ِفيِه فَسِة الْآخازإج ِمن دا لَا بِصيِبِهمِفي ن ازج لَوِة ، وِن ِفي الذِّميالد

قَوو ِنيفَةَ ذَِلكأَِبي ح عٍة مخسِفي نو فوسأَِبي ي عٍة مخسٍد ِفي نمحلُ م.   

 لُهقَو  

ِليلًا وِإذَا كَانت التِركَةُ بين ورثٍَة فَأَخرجوا أَحدهم عنها ِبماٍل أَعطَوه إياه فَِإنْ كَانت التِركَةُ عقَارا أَو عروضا جاز قَ 
   كَانَ ما أَعطَوه أَو كَِثريا 

؛ ِلأَنه أَمكَن تصِحيحه بيعا وِفيِه أَثَر عثْمانَ رِضي اللَّه عنه فَِإنه صالَح تماِضر امرأَةَ عبِد الرحمِن بِن عوٍف ِمن ربِع ثُمِنها 
  قَولُه علَى ثَماِنني أَلْف ِديناٍر 

  اِئزج وةً فَهِفض هطَوا فَأَعبذَه ا أَوبذَه هطَوةً فَأَعِركَةُ ِفضالت تفَِإنْ كَان   

 لُهطَلَ قَوِض بلَ الْقَبقَا قَبرِإنْ افْتِف ورِبالص ربتعم هِلِس ؛ ِلأَنجِفي الْم ضقَابالت ربتعيو  

انت الشِركَةُ ذَهبا وِفضةً وغَير ذَِلك فَصالَحوه علَى ِفضٍة أَو ذَهٍب فَلَا بد أَنْ يكُونَ ما أَعطَوه أَكْثَر ِمن نِصيِبِه وِإنْ كَ 
   ِمرياِث ِمن ذَِلك الِْجنِس حتى يكُونَ نِصيبه ِبِمثِْلِه والزيادةُ ِبحقِِّه ِمن بِقيِة الْ

احِترازا عن الربا ولَا بد ِمن التقَابِض ِفيما يقَاِبلُ نِصيبه ِمن الذَّهِب والِْفضِة ؛ ِلأَنه صرف ِفي هذَا الْقَدِر ، وِإنْ كَانَ بدلُ 
 لُهقَوا وبِم الردطْلَقًا ِلعم ازا جضرِف عرالص  

 ِصيِبِه فَلَا بن ِمن كُونَ أَكْثَرأَنْ ي د   

إنما يبطُلُ الصلْح علَى ِمثِْل نِصيِبِه أَو أَقَلَّ حالَ التصادِق أَما إذَا كَانوا جاِحِدين أَنها امرأَةُ الْميِت فَالصلْح جاِئز ؛ ِلأَنَّ 
نِلقَطِْع الْم وا همطَى إنعالْم لُهقَو ازج هٍب أَقَلَّ ِمنِبذَه هنوا عالَحا فَصبكَانَ ذَه ى لَوتِة حضاوعِة لَا ِللْمعاز  
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  نيكُونَ الديو هنع اِلحصوا الْمِرجخلَى أَنْ يلِْح عِفي الص لُوهخاِس فَأَدلَى النع نيِركَِة دِإنْ كَانَ ِفي التو لْحفَالص ملَه
   باِطلٌ 

الْمصاِلح ِبكَسِر اللَّاِم ، والضِمري ِفي عنه راِجع إلَى الديِن ؛ ِلأَنَّ ِفيِه تمِليك الديِن ِلغيِر من هو علَيِه وهو ِحصةُ الْمصاِلِح 
الدِن ويِفي الْع اِطلٌ أَيب لْحفَالص لُهقَوو لُهِن قَوي  

   وِإنْ شرطُوا 

 اِئزج لْحاِلِح فَالصصِصيِب الْمِبن ِهملَيع ِجعرلَا يو هاُء ِمنمرأَ الْغربأَنْ ي   

وِذِه ِحيلَةُ الْجهو ، اِئزج ذَِلكِه ولَيع وه نِن ِمميالد ِليكمت وه قَاطٌ أَوإس هِصيِبِه ؛ ِلأَناَء نلُوا قَضجعى أَنْ يرِحيلَةٌ أُخاِز و
متبرِعني وِفي الْوجهيِن ضرر ِبِهم والْأَوجه أَنْ يقِْرضوا الْمصاِلح ِمقْدار نِصيِبِه ويصاِلحوه عما وراَء الديِن ويِحيلُهم علَى 

 ِصيِبِه ِمنِتيفَاِء ناِء اسمرالْغ.   
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   الهبة  كتاب 

فَِإنْ { الِْهبةُ ِفي اللُّغِة ِهي التبرع وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن تمِليِك الْأَعياِن ِبغيِر ِعوٍض وِهي جاِئزةٌ ِبالِْكتاِب وهو قَوله تعالَى 
ا فَكُلُوهفْسن هٍء ِمنيش نع لَكُم نِريئًا ِطبِنيئًا ماِغ الَِّذي }  هسالْم بِنيُء الطَّيِقيلَ الْهةَ ِفيِه ولَامِريئًا لَا مِفيِه م ِنيئًا لَا إثْمه أَي

لُهقَو وهِة ونِبالسِذي وؤلَا يو رضِة الَِّذي لَا ياِقبالْع ودمحِريُء الْمالْمٌء ويش هصغنلَا ي لَامِه السلَيوا {  عابحا توادهقَالَ } ت
 اللَّه هِحمر  

   الِْهبةُ تِصح ِبالِْإجياِب والْقَبوِل  

فَو بهلَا ي لَفح ذَا لَوِلهو هدحاِب وِبالِْإجي ِتمةَ ت؛ ِلأَنَّ الِْهب ِقدعنِع ييِفي الْبو ِصحا قَالَ تمإن لَه وبهولْ الْمقْبي لَمو به
حِنثَ أَما الْبيع فَلَا يِتم إلَّا ِبِهما جِميعا حتى لَو حلَف لَا يِبيع فَباع ولَم يقْبلْ الْآخر لَا يحنثُ فَِلهذَا استعملَ لَفْظَ ينعِقد ِفي 

 لُهِع قَويالْب  

   قَبِض وتِتم ِبالْ 

 ئًا لَميِع شربتالْم امِض إلْزلَ الْقَباِت الِْملِْك قَبِفي إثْبٍع وربت قْدةَ عوِت الِْملِْك ؛ ِلأَنَّ الِْهبِلثُب هِمن دلَا ب ضِة الْقَبايقَالَ ِفي الِْهد
 الْيناِبيِع الْقَبض يقُوم مقَام الْقَبوِل حتى إنه إذَا قَالَ لَه وهبت لَك عبِدي هذَا والْعبد يتبرع ِبِه وهو التسِليم فَلَا يِصح قَالَ ِفي

 هفَاقِْبض بك فَاذْهته ِمنبها ، فَقَالَ وغَاِئب دبكَانَ الْع كَذَا لَوقُلْ قَِبلْت ، وي إنْ لَم ازج هضفَقَب اِضرح بقُلْ قَِبلْت فَذَهي لَمو
 دِبالر دتريِنيفَةَ وأَِبي ح دوِل ِعنإلَى الْقَب ِقرفْتي لَم هِمن أَهرأَب ِرِمي أَوالْغ ِمن نيالد بهو لَوو ، ازج هضقَبو.  

ٍل دجِلر بهوِل فَِإنْ ولَى الْقَبع ِقفي فَرقَالَ زِحِه إذَا ورِفي شا وانسِتحاس ازج هضفَقَب هِضِه ِمنِفي قَب أَِذنَ لَهو رلَى آخا عني
   كَانَ لَه علَى رجٍل دين فَوهبه لَه لَم يكُن لَه أَنْ يرِجع ِفيِه ؛ ِلأَنَّ ِهبةَ الديِن

بو قَاطٌ لَهِه إسلَيع وه نا ِمملُهلَا أَقْب ا لَهِجيبم لَه وبهوِإنْ قَالَ الْما ، وِفيه وعجالر ِكنمي نيع اكنه قبي فَلَم هاَءةٌ ِمنر
ِة حِبالِْهب لَمعي ا فَلَمغَاِئب لَه وبهوِإنْ كَانَ الْمِة ، وِللِْهب در هاِلِه ؛ ِلأَنِبح نيِه فَالدلَيا كَانَ عمع ِرئبةُ والِْهب تازج اتى مت

 تِقيفَب دالر فَات قَدو ، دطُلُ ِبالربا تمِإناِب ، وِبالِْإجي ِتماِحِد فَتِبالْو فَِردنةَ ت؛ ِلأَنَّ الِْهب.   

 لُهقَو  

 جِفي الْم لَه وبهوالْم هضفَِإنْ قَب ازاِهِب جِر الْوِر أَميِلِس ِبغ   

، وهذَا اسِتحسانٌ ؛ ِلأَنَّ تمام الِْهبِة ِبالْقَبِض كَما أَنَّ تمام الْبيِع ِبالْقَبوِل والْقَبولُ لَا يحتاج إلَى إذِْن الْموِجِب بعد الِْإجياِب 
 لُهةُ قَوفَكَذَا الِْهب  
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 ضِإنْ قَبِض وِفي الْقَب اِهبالْو أْذَنَ لَهإلَّا أَنْ ي ِصحي اِق لَماِلافِْتر دعب    

كَم زجي لَم ذَِلك دعب ضفَِإذَا قَب هدعِلِس لَا بجِبالْم صتخي ذَِلكوِل وِة كَالْقَبِفي الِْهب ضفَِلأَنَّ الْقَب أْذَنْ لَهي ا إذَا لَمقَِبلَ أَم ا لَو
  .بعد الْمجِلِس 

وأَما إذَا أَِذنَ لَه فَالِْإذْنُ تسِليطٌ ِمنه علَى الْقَبِض والتسِليطُ يبقَى بعد الْمجِلِس كَالتوِكيِل فَِإنْ كَانَ الْموهوب موجودا ِفي 
بك ونيت بلَّيخ قَد ِلِس ، فَقَالَ لَهجاِق الْماِلافِْتر دعطُلُ ببِليطَ لَا يس؛ ِلأَنَّ الت ازج هدعب هضقَبو اِهبالْو فرصانو فَاقِْبض هني

فَِإنْ م ذَِلك دعب هضقَب ِصحي لَم لَهزى عتح هقِْبضي اِق فَلَماِلافِْتر دعِضِه بِفي قَب ِإنْ أَِذنَ لَهو طَلَتِض بلَ الْقَبقَب اِهبالْو ات
  .الِْهبةُ ، وكَذَا إذَا مات الْموهوب لَه أَما إذَا مات الْواِهب فَِلأَنَّ ِبموِتِه زالَ ِملْكُه وفَات تسِليطُه كَالْموكِِّل 

بلَ قَبِضِه لَم يكُن ماِلكًا لَه فَلَم يكُن موروثًا عنه وِلهذَا قَالُوا إنَّ الِْهبةَ ما لَم وأَما إذَا مات الْموهوب لَه فَِلأَنه لَما مات قَ
الْقَبولُ إلَى الْعبِد تقْبض فَِهي علَى ِملِْك الْواِهِب حتى إنه لَو رجع ِفيها قَبلَ قَبِضها صح رجوعه ، ولَو وهب ِللْعبِد ِهبةً فَ

ولَا يجوز قَبولُ الْمولَى لَه ولَا قَبضه لَه ثُم بعد ذَِلك يمِلكُه الْمولَى وِللْواِهِب أَنْ يرِجع ولَا يكُونُ هذَا كَالْخروِج ؛ ِلأَنَّ 
، ولَو قَِبلَ الْعبد الِْهبةَ ولَم يقْبلْها الْمولَى صحت ، ولَو ردها الْعبد وقَِبلَها الْمولَى لَم الِْملْك ِللْعبِد لَا يستِقر فَصار كَالْوِكيِل 

وزجلَا يو ِصحت   

لَم أَو نيِد دبلَى الْعاٌء كَانَ عوِد سبِللْع ِهبا وِلم ولُهلَا قَبلَى ووالْم ضقَب كُني .   

 لُهقَو  

   وتنعِقد الِْهبةُ ِبقَوِلِه وهبتك ونحلْتك وأَعطَيتك وأَطْعمتك هذَا الطَّعام وجعلَت هذَا الشيَء لَك  

تمِليك الْعيِن ِبِخلَاِف ما إذَا قَالَ أَطْعمتك هِذِه الْأَرض قَالَ ِفي الِْهدايِة الِْإطْعام إذَا أُِضيف إلَى ما يطْعم عينه فَِإنه يراد ِبِه 
 لُهقَو مطْعا لَا تهنيةً ؛ ِلأَنَّ عاِريكُونُ عثُ تيح  

   وأَعمرتك هذَا الشيَء وحملْتك علَى هِذِه الدابِة إذَا نوى ِبالْحملَاِن الِْهبةَ  

نْ نوى الْعاِريةَ كَانت عاِريةً ؛ ِلأَنها تحتِملُهما ، وِإنْ قَالَ كَسوتك هذَا الثَّوب كَانَ ِهبةً ؛ ِلأَنه يراد ِبِه التمِليك قَالَ ، وِإ
نت عاِريةً قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا منحه بِعريا أَو شاةً أَو ثَوبا ، ولَو قَالَ منحتك هِذِه الْجاِريةَ كَا} أَو ِكسوتهم { اللَّه تعالَى 

لَّ ما أَو دارا فَِهي عاِريةٌ ، وِإنْ منحه طَعاما أَو لَبنا أَو دراِهم فَِفيِه ِروايتاِن إحداهما ِهبةٌ والْأُخرى قَرض والْأَصلُ ِفيِه أَنَّ كُ
   .ينتفَع ِبِه ِللسكْنى أَو ِللُّبِس أَو ِللركُوِب فَهو عاِريةٌ وكُلُّ ما لَا ينتفَع إلَّا ِبأَكِْلِه أَو اسِتهلَاِكِه فَِفيِه ِروايتاِن 

 لُهقَو  
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   ولَا تجوز الِْهبةُ ِفيما يقْسم إلَّا محوزةً مقْسومةً  

، وكَذَا الصدقَةُ وتجوز ِفيما لَا يقْسم ولَا فَرق ِفي ذَِلك بين الشِريِك وغَيِرِه يعِني إذَا وِهب ِمن شِريِكِه لَا يجوز ومعنى 
ج تقَعا وفِْسها ِفي نها ؛ ِلأَنِفيه الِْملْك تثْبلَا ي أَي وزجِلِه لَا تقَو لَو هةً فَِإنوزحا مِليِمهسلَ تٍة ِللِْملِْك قَبثِْبتم رغَي ةً لَِكناِئز

 لُهقَو تحةً صومقْسا مهلَّمسا وهمقَس  

   وِهبةُ الْمشاِع ِفي ما لَا يقْسم جاِئزةٌ  

؛ ِلأَنَّ الِْإش اِه ذَِلكبأَشِب والثَّوِد وبا كَالْعاعشم نهر لَو هِن فَِإنهِة ِبِخلَاِف الرٍة ِفي الِْهبثِّرؤم رةَ غَيمِملُ الِْقستحا لَا يةَ ِفيماع
   .لَا يجوز ِفيما يحتِملُ الِْقسمةَ وِفيما لَا يحتِملُها 

 لُهقَو  

   دةٌ ومن وِهب ِشقْصا مشاعا فَالِْهبةُ فَاِس 

 وعيالثَّاِني الشا وِملُهتحا لَا يم نيبةَ ومِملُ الِْقستحا يم نيب قا الْفَرهدوٍل ثَلَاثٍَة أَحأَلَِة إلَى أُصسِذِه الْمِفي ه اجتحي هأَن لَماع
يالثَّاِلثُ بو الطَّاِرئ قَاِرنُ أَوالْم ولْ هه فِْسدلُ إذَا الْما الْأَوِة أَمقِْت الِْهبِلو ِض أَوقِْت الْقَبِلو ولْ هوِع هيِة ِفي الشرانُ الِْعب

ِملُ الِْقستحاٍع لَا يشِزلَِة منذَا ِبمِعلَ هجو ِحيحالص وه وزجِحيٍح يِمثْقَاٍل ص فِنص ِحيٍح أَوٍم صهِدر فِنص لَه ِهبةَ ؛ وم
  .ِلأَنَّ تبِعيضه يوِجب نقْصانا ِفي ماِليِتِه 

وأَما الثَّاِني فَالْمفِْسد هو الشيوع الْمقَاِرنُ دونَ الطَّاِرِئ حتى إنَّ من وهب ِهبةً ثُم رجع ِفي بعِضها لَا يمنع ِصحتها كَذَا 
  .ِفي شاهانْ 

يناِبيِع إذَا وهب لَه دارا فَقَبضها ثُم اُستِحق بعضها بطَلَت الِْهبةُ والثَّاِلثُ أَنَّ الِْعبرةَ ِفي الشيوِع ِلوقِْت الْقَبِض حتى لَو وِفي الْ
م جاز ، وِإنما لَم تجز ِهبةُ الْمشاِع ِفيما يقْسم ؛ ِلأَنَّ وهب لَه ِنصف داٍر ولَم يسلِّم حتى وهب لَه النصف الْآخر وسلَّ

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِة قَالَ عِه ِفي الِْهبلَيع وصصنم ضةً { الْقَبوضقْبةُ إلَّا مالِْهب وزجلَا ت { اعشالْمِض والُ الْقَبطُ كَمرتشفَي
ةُ لَا يمالِْقس وهو هِزملْتي ئًا لَميش هامِويِزِه إلْزجِلأَنَّ ِفي توٍب وهوم رغَي ذَِلكِه وِرِه إلَيغَي مإلَّا ِبض لُهقْب.  

مقْسا يا ِفيماعشم بهو هأَن فَلَو الِْملْك تثْبلَا ي ةٌ أَيةُ فَاِسدفَالِْهب لُهقَوو قَعيو الِْملْك تثْبلْ ياِد هلَى الْفَسع هلَّمسو 
 لُهانُ قَومالض ِجبيو الِْملْك تثْبلَا ي هأَن ارتخالْماِيِخ وشالْم ِتلَافلَا ؟ ِفيِه اخ ِع الْفَاِسِد أَميا ِفي الْبا كَمونمضم  

   ز فَِإنْ قَسمه وسلَّمه جا 

   ؛ ِلأَنَّ تمامه ِبالْقَبِض وِعنده لَا شيوع ، ولَو وهب شيئًا متِصلًا ِبغيِرِه لَا يِصح إلَّا إذَا وقَع علَيِه

 بها ِمثْلُ أَنْ يانسِتحاس وزجِئٍذ ياِهِب ِحينِبِإذِْن الْو ضالْقَبو ، ِييزمالتلُ والْفَص هنيلَّى بخِر وجالشِل وخُءوِس النلَى را عرثَم
 لَهفَِإنْ فَص فَرلُ زقَو وهو وزجلَا ي اسالِْقيا وانسِتحاس ازج هضأَقْبو لَهفَصو هزياِطلَةٌ فَِإنْ مةُ بٍل فَالِْهبِر فَصغَي ا ِمنهنيبو

 لَه وبهوِتِه ، الْمرضِر حيِبغ ِتِه أَورضِبح ضالْقَبلُ واٌء كَانَ الْفَصوا سانسِتحاسا واسِقي ِصحي اِهِب لَمِر إذِْن الْويِبغ هضقَبو
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يها متاع ِللْواِهِب وسلَّم الدار إلَيِه أَو وكَذَا إذَا وهب الْأَشجار دونَ الْأَرِض أَو الزرع دونَ الْأَرِض ، ولَو وهب دارا ِف
سلَّمها مع الْمتاِع لَم يِصح ؛ ِلأَنَّ الدار مشغولَةٌ ِبالْمتاِع والْفَراغُ شرطٌ ِلِصحِة التسِليِم والِْحيلَةُ ِفيِه أَنْ يوِدع الْمتاع أَولًا 

لَه ويخلِّي بينه وبينه ثُم يسلِّم الدار إلَيِه فَيِصح ؛ ِلأَنها مشغولَةٌ ِبمتاٍع هو ِفي يِدِه وِبعكِْسِه لَو وهب الْمتاع ِعند الْموهوِب 
لًا ، وِإنْ وهب لَه الدار والْمتاع جِميعا وخلَّى بينه وبينهما دونَ الداِر وخلَّى بينه وبينه صح ؛ ِلأَنَّ الْمتاع لَا يكُونُ مشغو

 صح ِفيِهما جِميعا ، وِإنْ وهب أَحدهما وسلَّم ثُم وهب الْآخر وسلَّم إنْ قَدم ِهبةَ الداِر فَالِْهبةُ ِفيها لَا تِصح وِفي الْمتاِع

 عنمفَلَا ي وِب لَههواِع الْمتولَةً ِبمغشم تا كَانِليِمهست قْتو ارا ؛ ِلأَنَّ الدِميعا جِفيِهم حاِع صتةَ الْمِهب مِإنْ قَدو ، ِصحت
 ضالْقَب.   

 لُهقَو  

    فَالِْهبةُ فَاِسدةٌ فَِإنْ طَحن وسلَّم لَم يجز ولَو وهب دِقيقًا ِفي ِحنطٍَة أَو دهنا ِفي ِسمِسٍم 

؛ ِلأَنَّ الْموهوب معدوم والْمعدوم لَيس ِبمحلٍّ ِللِْملِْك فَوقَع الْعقْد باِطلًا فَلَا ينعِقد إلَّا ِبالتجِديِد ِبِخلَاِف الْمشاِع ؛ ِلأَنَّ 
تملُِّك وِلهذَا يجوز بيع الْمشاِع وبيع الدِقيِق ِفي الِْحنطَِة ، والدهِن ِفي السمِسِم لَا يجوز بيعه فَكَذَا ِهبته الْمشاع محلٌّ ِلل

لنخِل ِفي الْأَرِض والثَّمِر ِفي النخِل ِبمنِزلَِة قَالَ ِفي الِْهدايِة وِهبةُ اللَّبِن ِفي الضرِع والصوِف علَى ظَهِر الْغنِم والزرِع وا
الْمشاِع ؛ ِلأَنَّ امِتناع الْجواِز ِلِلاتصاِل وذَِلك يمنع الْقَبض كَالشاِئِع فَِإنْ أَِذنَ ِللْموهوِب لَه ِفي الْقَطِْع والْقَبِض جاز وجعلَ 

بن ِفي الضرِع ِبمنِزلَِة ِهبِة الدهِن ِفي السمِسِم قَالَ ِفيِه ، ولَو وهب ما ِفي بطِْن جاِريِتِه أَو ما ِفي بطُوِن ِفي الْكَرِخي اللَّ
ادِة أَو ِعند اسِتخراِجِه لَم يجز ؛ ِلأَنَّ غَنِمِه أَو ما ِفي ضروِعها ِمن اللَّبِن أَو دهنا ِفي ِسمِسٍم وسلَّطَه علَى قَبِضِه ِعند الِْولَ

 وزجي ه؛ ِلأَن ماِع إذَا قُسشةُ الْمِهب كَذَِلك سلَيقَالَ و هعيب وزجا لَا يكَم هتِهب وزجِه فَلَا تلَيع قْدالْع ِصحي لَم وبهوالْم
   .ز بيعه الْعقْد علَيِه حتى يجو

 لُهقَو  

   ، وِإنْ كَانت الْعين الْموهوبةُ ِفي يِد الْموهوِب لَه ملَكَها ِبالِْهبِة ، وِإنْ لَم يجدد ِفيها قَبضا  

ضالْقَب سانجى تتم هلُ أَنالْأَصطُ ورالش وه ضالْقَبِضِه وا ِفي قَبه؛ ِلأَن ابلَفَا نتِإذَا اخِر والْآخ نا عمهدأَح اباِن ن
الْمضمونُ عن غَيِر الْمضموِن ولَا ينوب غَير الْمضموِن عن الْمضموِن بيانه إذَا كَانَ الشيُء مغصوبا ِفي يِدِه أَو مقْبوضا 

هاعب ِع الْفَاِسِد ثُميةً ِبالْبِديعو ةً أَواِريكَذَا إذَا كَانَ عِن ، ويضفَاِق الْقَبِلات رٍض آخإلَى قَب اجتحلَا يو ازا جِحيحا صعيب هِمن 
با ِفي يِدِه أَو مقْبوضا ِبالْعقِْد الْفَاِسِد فَوهبه لَه لَا يحتاج إلَى قَبٍض آخر ِلاتفَاِقِهما ؛ ِلأَنَّ ِكلَاهما أَمانةٌ ، ولَو كَانَ مغصو

فَوهبه ِمن صاِحِب الْيِد لَا يحتاج إلَى قَبٍض آخر ، وِإنْ كَانَ وِديعةً أَو عاِريةً فَباعه ِمنه فَِإنه يحتاج إلَى قَبٍض جِديٍد ؛ ِلأَنَّ 
وبنِة لَا يانالْأَم ضةً قَبوبصغم ةً أَواِريع ةً أَوِديعِدِه وِفي ي تِني إذَا كَانعا يضا قَبِفيه ددجي ِإنْ لَمو ، لُهقَووِن ومضالْم نع 

   . ورِوي أَنه لَا يحتاج أَو مقْبوضةً ِبالْعقِْد الْفَاِسِد أَما إذَا كَانت رهنا فَِإنه يحتاج إلَى تجِديِد الْقَبِض
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 لُهقَو  

   وِإذَا وهب الْأَب ِلابِنِه الصِغِري ِهبةً ملَكَها اِلابن ِبالْعقِْد  

 مودِعِه ؛ ِلأَنَّ يده كَيِدِه ِبِخلَاِف ؛ ِلأَنها ِفي قَبِض الْأَِب فَينوب عن قَبِض الِْهبِة ولَا فَرق بين ما إذَا كَانت ِفي يِدِه أَو ِفي يِد
ما إذَا كَانَ مرهونا أَو مغصوبا أَو مِبيعا بيعا فَاِسدا ؛ ِلأَنه ِفي يِد غَيِرِه أَو ِفي ِملِْك غَيِرِه ، وكَذَا إذَا وهبت لَه أُمه وهو ِفي 

ا وِصي لَه ، وكَذَا كُلُّ من يعولُه وينبِغي ِللْأَِب أَنْ يعِلم أَنه وهب لَه أَو يشِهد علَيِه كَي لَا يجحد هو ِعياِلها والْأَب ميت ولَ
 لُهقَو الُ ِملِْكِه إلَّا ِبذَِلكوز لَمعلَا ي ه؛ ِلأَن هرغَي أَو  

   ي ِهبةً تمت ِبقَبِض الْأَِب فَِإنْ وهب لَه أَجنِب 

 ا أَوأَخ لَه كَذَا إذَا كَانَ الْقَاِبضِإلَّا فَلَا ، وو ازج ولُهعإنْ كَانَ ي ِبينأَج لَه هضا فَقَبيح الْأَب كُني ةً فَِإنْ لَمِه ِولَايلَيع ؛ ِلأَنَّ لَه
من يعولُه دونَ غَيِرِه ، وِإنْ دفَعها الْواِهب إلَى الصِبي إنْ كَانَ يعِقلُ جاز وِإلَّا فَلَا ، وِإنْ وهب عما أَو خالًا فَالْقَبض ِل

لَم فزت لَم تِإنْ كَانا ، ولَه هضقَب ازِه جإلَي فَّتز قَد تإنْ كَان جوا زلَهةً وِة ِهبِغريِللص هعا مقَلَهإذَا ن ؛ ِلأَنَّ الْأَب زجي 
إلَى منِزِلِه فَقَد أَقَامه مقَام نفِْسِه ِفي ِحفِْظها وِحفِْظ ماِلها وقَبض الِْهبِة ِمن باِب الِْحفِْظ ولَِكن ِبهذَا لَا تنعِدم ِولَايةُ الْأَِب 

حص ا الْأَبلَه ضى إذَا قَبتح .  

وِإنْ قَبضت ِهي ِلنفِْسها صح إذَا كَانت تعِقلُ ويمِلك الزوج الْقَبض لَها مع حضرِة الْأَِب ِبِخلَاِف الْأُم وكُلِّ من يعولُها غَيِر 
ِه غَيبةً منقَِطعةً ِفي الصِحيِح ؛ ِلأَنَّ تصرف هؤلَاِء ِللضرورِة لَا ِبتفِْويِض الزوِج فَِإنهم لَا يمِلكُونه إلَّا بعد موِت الْأَِب أَو غَيبِت

   الْأَِب ومع حضوِر الْأَِب لَا ضرورةَ ، وِإنْ أَدركَت لَم يجز قَبض الْأَِب ولَا الزوِج علَيها إلَّا ِبِإذِْنها ؛

تارا صهِلأَن لُها قَوفِْسهةَ نِليو   

  ازه جِليو ا لَههضةٌ فَقَبِتيِم ِهبِللْي ِهبِإذَا وو   

لصِغِري إلَّا وهو وِصي أَِبيِه أَو جده أَو وِصي جدِه أَو الْقَاِضي أَو من نصبه الْقَاِضي قَالَ ِفي النهايِة لَا يجوز قَبض الِْهبِة ِل
 لُهقَو ِبينكَالْأَج ولُهعإلَّا إذَا كَانَ ي وزجالْأَقَاِرِب لَا ي ِمن ماهِسو نا مونَ أَمذْكُورلَاِء الْمؤه مهٍة وعبِبأَر  

  اِئزج ا لَههضِه فَقَبِر أُمِإنْ كَانَ ِفي ِحجو   

   ِفيما ترِجع إلَى ِحفِْظِه وِحفِْظ ماِلِه ، وهذَا ِمن باِبِه ، وهذَا إذَا كَانَ الْأَب ميتا أَو غَاِئبا غَيبةً منقَِطعةً قَولُه ؛ ِلأَنَّ لَها الِْولَايةَ

   وكَذَِلك إذَا كَانَ ِفي ِحجِر أَجنِبي يربيِه  

 ، أَلَا ترى أَنه لَا يتمكَّن أَجنِبي آخر أَنْ ينتِزعه ِمن يِدِه ، وهذَا مع عدِم الْأَربعِة الَِّذين ذَكَرناهم ، ؛ ِلأَنَّ لَه علَيِه يدا معتبرةً
 ازا جهانأَبا وهلَمفَأَع اِهبالْو وه ِبينذَا إذَا كَانَ الْأَجهو.   

 لُهقَو  
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 ِإنْ قَبو ازفِْسِه جةَ ِلنالِْهب ِبيالص ض   

   .يعِني إذَا كَانَ يعِقلُ ؛ ِلأَنه نفْع ِفي حقِِّه 

 لُهقَو  

  ازا جاراِحٍد داِن ِلواثْن بهِإنْ وو   

يةً فَلَا شاِحدلَةً وما جهضقَب وهةً واِحدلَةً وما جاهلَّما سمه؛ ِلأَن لُهقَو وع  

  .وِإنْ وهبها واِحد ِمن اثْنيِن لَم يجز ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

 ِصحي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

ن رجلَيِن ولَه أَنَّ هِذِه ِهبةُ النصِف ِمن ؛ ِلأَنَّ هِذِه ِهبةُ الْجملَِة ِمنهما إذْ التمِليك واِحد فَلَا يتحقَّق الشيوع كَما إذَا رهن ِم
كُلِّ واِحٍد وِلهذَا لَو كَانت ِفيما لَا يقْسم كَالْعبِد والْجاِريِة فَقَِبلَ أَحدهما يِصح وِلأَنَّ الِْملْك يثْبت ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما ِفي 

مكُونُ التِف فَيصا كَاِملًا النمهاِحٍد ِمنِلكُلِّ و تثْبي وهو سبالْح هكْمِن ؛ ِلأَنَّ حهِبِخلَاِف الر هكْم؛ ِلأَنَّ ح كَذَِلك ِليك
مقَس لَو وزجلَا ت تإذَا كَان ِن ثُمهالر ئًا ِمنيش ِردتسا لَا يِدِهمأَح نيى دقَض ذَا لَوِلهو هتا ِحصمهاِحٍد ِمنإلَى كُلِّ و لَّمسو 

 ازج.  

وقَالَ زفَر لَا يجوز ؛ ِلأَنه وقَع ِفي اِلابِتداِء فَاِسدا فَلَا ينقَِلب جاِئزا إلَّا ِباِلاسِتئْناِف ، وِإنْ قَالَ وهبتها لَكُما ِلأَحِدكُما ثُلُثَاها 
  .ثُها لَم يِصح ِعندهما وِللْآخِر ثُلُ

  .وقَالَ محمد يِصح ، وِإنْ قَالَ وهبتها ِمنكُما ِلكُلِّ واِحٍد ِنصفُها لَم يِصح ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

  .فَةَ والثَّاِنيةُ ِمثْلُ قَوِل محمٍد وقَالَ محمد يِصح وعن أَِبي يوسف ِروايتاِن إحداهما ِمثْلُ قَوِل أَِبي حِني

  .وأَما إذَا وهب واِحد ِمن اثْنيِن شيئًا لَا ينقَِسم كَالْعبِد ونحِوِه فَِإنه يجوز إجماعا هذَا كُلُّه حكْم الِْهبِة 

ِغِري إذَا تاِمِع الصقَةُ قَالَ ِفي الْجدا الصأَملَى وا عِبه قدصِإنْ تو ، ازا جما لَههبهو أَو اِهمرِة درشِن ِبعيلَى فَِقريع قدص
ِكلَاهما تمِليك ِبغيِر بدٍل غَِنييِن أَو وهبها لَهما لَم يجز وِعند أَِبي يوسف ومحمٍد يجوز ِللْغِنييِن أَيضا ؛ ِلأَنَّ الصدقَةَ والِْهبةَ 

   وأَبو حِنيفَةَ

فَرق بينهما ِفي الْحكِْم ، فَقَالَ الصدقَةُ يراد ِبها وجه اللَِّه تعالَى وهو واِحد لَا شِريك لَه والِْهبةُ يراد ِبها وجه الْغِني وهما 
وذَا ههاِن ، وا اثْنِن إنْ كَانياثْن ِمن بهإذَا و ِدينجقَةٌ قَالَ الْخدةُ ِللْفَِقِري صالِْهبةٌ وِهب ِنيلَى الْغقَةَ عد؛ ِلأَنَّ الص ِحيحالص 

 هانحبس اللَّه وهاِحٍد وِلو قَعقَةُ تدالصقَِة وداِع كَالصمِبالِْإج ازِن جيِنيفَةَ فَِقريأَِبي ح دِعن وزجِن لَا تيا غَِنيِإنْ كَانالَى ، وعتو
 وزجا تمهدِعنو.  

   .وأَما الصدقَةُ علَى الْغِنييِن فَِإنها لَا تجوز ؛ ِلأَنَّ الصدقَةَ علَى الْغِني ِهبةٌ 

 لُهقَو  
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 ِبينةً ِلأَجِهب بهِإذَا وو هكْري ها إلَّا أَنِفيه وعجالر فَلَه    

 لَامِه السلَيِلِه عِئِه { ِلقَوِفي قَي ودعِتِه كَالْكَلِْب يِفي ِهب اِئدالْع { لُهاِحِه قَوِتقْبذَا ِلاسهو ،  

   إلَّا أَنْ يعوضه عنها  

أَي ما لَم يعوض عنها وِلأَنه إذَا } الْواِهب أَحق ِبِهبِتِه ما لَم يثَب عنها { وِلِه علَيِه السلَام فَِإذَا عوضه سقَطَ الرجوع ِلقَ
ِهبِة ِمن اشِتراِط الْقَبِض وعدِم الِْإشاعِة قَبض الِْعوض فَقَد سلَّم لَه بدلَها فَلَا يرِجع كَالْبيِع ويعتبر ِفي الِْعوِض ما يعتبر ِفي الْ

وسواٌء كَانَ الِْعوض قَِليلًا أَو كَِثريا ِمن ِجنِس الِْهبِة أَو ِمن غَيِر ِجنِسها وسواٌء دفَع الِْعوض ِفي الْعقِْد أَو بعده وصورته أَنْ 
الْو لَمعلَفْظًا ي ذْكُري ا أَولَِتهقَابِفي م ا أَولَهدب ا أَوهنكَافَأَةً عم ِتك أَوِهب نا عضذَا ِعوذْ هقُولَ خِتِه ِبأَنْ يِهب ضِعو هأَن اِهب

 هلَّمذَا كُلِِّه إذَا سِفي ه ضِعو هفَِإن ذَِلك هبا أَشما وهابثَو ا أَوهلَياةً عازجم قُلْ لَهي لَمةً وِهب لَه بهو ا لَوأَم اِهبالْو هضقَبو
شيئًا ِمن هِذِه الْأَلْفَاِظ ولَم يعلَم أَنها ِعوض عن ِهبِتِه كَانَ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما أَنْ يرِجع ِفي ِهبِتِه إذَا لَم يحدثْ ِفي الْموهوِب 

نما يم نع هضوِإنْ عوِع ، وجقُوطُ الرس وهلَِتِه وقَابا ِفي مم لَه لَّمس هِض ؛ ِلأَنِفي الِْعو ِجعرِض أَنْ يوعِللْم سلَيو وعجالر ع
ِفي الَِّذي ع ِجعرلَا يِر وِف الْآخصِفي الن ِجعرأَنْ ي ِة كَانَ لَهِف الِْهبا ِنصاِقيهب نع لَه بها وم ضعب هضوِإنْ عو ، هنع هضو

  .لَم يكُن ِعوضا كَما إذَا وهب لَه ِمائَةَ ِدرهٍم فَعوضه ِدرهما ِمنها لَم يكُن ِعوضا وكَانَ ِللْواِهِب الرجوع ِفي الِْمائَِة 

ارد هبهكَذَا إذَا واِئِر وِبس قحالْتِة وِفي الِْهب مت قَد وِب لَههوالْم ا ؛ ِلأَنَّ ِملْكضكُونُ ِعوي فَرقَالَ زا ، وهئًا ِمنيش هضوعا و
   أَمواِلِه

اِهِب ِبهالْو ودقْصقُولُ ما نذَا إلَّا أَنا فَكَذَا هضِعو ِصحاِلِه توأَم اِئرسِصيِل وحِمائَةً ِفي ت بهي لَم هأَن لَمعا نلْ ؛ ِلأَنصحي ذَا لَم
 وِب لَههوِد الْما ِفي يماهدإح تلَدِن فَويتاِريج لَه بهِحِه إذَا ورِدِه قَالَ ِفي شا ِفي يكُلُّه تا كَانهى أَنرا ، أَلَا تهٍم ِمنهِدر

وفَع وعجالر ِنعا فَمضِعو ذَِلك اروِع ِفيِه فَصجالر قح لَه سا لَيم هضوع ها ؛ ِلأَنِفيِهم ِجعرأَنْ ي لَه كُني ا لَمهنع لَدالْو هض
 لُهقَو  

   أَو يِزيد ِزيادةً متِصلَةً  

نت أَو دارا فَبنى ِفيها أَو حفَر ِفيها ِبئْرا أَو ثَوبا فَصبغه ِبعصفٍُر أَو قَطَّعه وخاطَه قَِميصا فَِإنَّ ِفي ِبأَنْ كَانت جاِريةً هِزيلَةً فَسِم
 الِْإمكَاِن ولَا مع الزيادِة ِلعدِم دخوِلها جِميِع ذَِلك لَا رجوع لَه ؛ ِلأَنه لَا وجه لَه إلَى الرجوِع ِفي الِْهبِة دونَ الزيادِة ِلعدِم

تحت الْعقِْد ، ولَو وهب لَه جاِريةً فَحِبلَت ِفي يِد الْموهوِب لَه لَم يكُن لَه أَنْ يرِجع ِفيها قَبلَ انِفصاِل الْولَِد ؛ ِلأَنها متِصلَةٌ 
ن موهوبةً ، وِإنْ وهب لَه جاِريةً حاِملًا أَو بِهيمةً حاِملًا فَرجع ِفيها قَبلَ الْوضِع إنْ كَانَ رجوعه قَبلَ أَنْ ِبِزيادٍة لَم تكُ

  .تمِضي مدةٌ يعلَم ِفيها ِزيادةُ الْحمِل جاز وِإلَّا فَلَا 

 ارا فَصضيب لَه بهِإنْ وأَنْ و لَه مهضعقَالَ ب لَه وبهوا الْمِطئَهةً فَواِريج لَه بهِإنْ وو ، ِفي ذَِلك ِجعرأَنْ ي لَه سا لَيوخفَر
لَا ترى أَنَّ الْواِهب لَو كَانَ أَبا يرِجع ِفيها ما لَم تحبلْ ، وقَالَ بعضهم لَا رجوع لَه ؛ ِلأَنه قَد تعلَّق ِبوطِْئِه حكْم ، أَ
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 وِب لَههوِل الْمِبِفع تقَصتا إذَا انهِة ؛ ِلأَناديِبالز دقَيو وعجالر أَنَّ لَه حالْأَصا وهطْؤِه ولَيع مرِة حاعضالر ِمن وِب لَههوِللْم
نمِلِه لَا يِر ِفعيِبغ ِصلَِة ؛ ِلأَنَّ ِفيأَوتِبالْم دقَياِن وقْصالن شأَر وِب لَههولَى الْمع سلَيو وعجالر ع   

واِهِب أَنْ يرِجع الْمنفَِصلَِة يمِلك الرجوع ِفي الْأَصِل دونَ الزيادِة كَما إذَا وهب جاِريةً فَولَدت ِفي يِد الْموهوِب لَه فَِإنَّ ِللْ
ِفي الْجاِريِة دونَ الْولَِد ؛ ِلأَنَّ الْعقْد ِفي الْأُم لَا يستتِبع الْولَد ِبدِليِل أَنه لَو وهب لَه جاِريةً فَولَدت قَبلَ الْقَبِض فَِإنَّ الْولَد لَا 

الر ذَا كَانَ لَهقِْد فَِلهِبالْع قلْحاِت يانويِميِع الْحكَذَا ِفي جو ، وِب لَههولَى ِملِْك الْمثَ عدح هِلأَنلَِد وونَ الْوا دِفيه وعج
  .والثِّماِر ، وقَالَ أَبو يوسف ، وِإنما يرِجع ِفي الْأُم إذَا استغنى الْولَد عنها 

بع لَه بهكَذَا إذَا وا وهدي تةً فَقُِطعاِريج لَه بهكَذَا إذَا وِب ، وونَ الْكَسِد دبِفي الْع وعجالر ا كَانَ لَهبكَس بسا فَاكْتد
 قَعي ا لَمهنفَِصلٌ عنم شِش ؛ ِلأَنَّ الْأَرونَ الْأَرِة داِريِفي الْج ِجعرأَنْ ي ا فَلَههشذَ أَرأَخو لَه بهو لَوِة ، والِْهب قْدِه علَيع

 ِجعرانْ لَا يِفي قَاِضي خِة وايهٍد كَذَا ِفي النمحا ِخلَافًا ِلمِفيه وعجالر آنَ فَلَهالْقُرةَ وابالِْكتو ا الْكَلَامهلَّمةً فَعِميجةً عاِريج
يِة ِفي الْعاديوِث الزدِصيفًا ِلحو لَه بهو لَوةٌ ِفيِه ، وادِزي لَام؛ ِلأَنَّ الِْإس لَه وعجفَلَا ر لَما فَأَسا كَاِفردبع لَه بهو لَوِن ، و

عب ودعفَلَا ي وعجقَطَ الرس ادز ِحني ه؛ ِلأَن لَه وعجا فَلَا رخيش ارص ثُم كَِبرو بةً ِفي فَشادِزي وبهوالْم ادز لَوو ، ذَِلك د
نفِْسِه توِرثُ نقْصانا ِفيِه فَِإنه لَا يمنع الرجوع كَما إذَا طَالَ طُولًا فَاِحشا ينِقصه ِفي ثَمِنِه ؛ ِلأَنه لَيس ِبِزيادٍة ِفي الْحِقيقَِة ، 

لَته ِبالْماِء فَلَه الرجوع ؛ ِلأَنَّ هذَا نقْصانٌ كَما إذَا وهب لَه ِحنطَةً فَبلَّها ِبالْماِء ِبِخلَاِف ما إذَا وهب لَه ولَو وهب لَه سِويقًا فَ
   ِلأَنه يسمى ِطينا ِبِخلَاِف السِويِق والِْحنطَِةترابا فَبلَّه ِبالْماِء حيثُ لَا يرِجع ؛ ِلأَنَّ اسم التراِب لَا يبقَى بعد الْبلِّ ؛ 

كَذَا ِفي الْواِقعاِت ، وِإنْ كَانت الزيادةُ ِفي ِسعٍر لَم تمنع الرجوع قَالَ ِفي الِْهدايِة فَِإنْ وهب ِلآخر أَرضا بيضاَء فَأَنبت ِفي 
أَو بنى ِفيها ِبناًء فَلَيس لَه أَنْ يرِجع ِفي شيٍء ِمنها ؛ ِلأَنَّ هِذِه ِزيادةٌ متِصلَةٌ ، وِإنْ باع ِنصفَها غَير مقْسوٍم ناِحيٍة ِمنها نخلًا 

ه أَنْ يرِجع ِفي كُلِّها فَكَذَا ِفي ِنصِفها ِبطَِريِق الْأَولَى رجع ِفي الْباِقي ، وِإنْ لَم يِبع شيئًا ِمنها لَه أَنْ يرِجع ِفي ِنصِفها ؛ ِلأَنَّ لَ
.  

 لُهقَو  

   أَو يموت أَحد الْمتعاِقديِن  

ِإنْ ماِتِه ، ويقَلَ ِفي حتا إذَا انكَم ارثَِة فَصرإلَى الْو ِقلُ الِْملْكتني وِب لَههوِت الْمو؛ ِلأَنَّ ِبم نع ِبينأَج اِرثُهفَو اِهبالْو ات
 لُهقَو هبجا أَوم هقِْد ؛ ِلأَنالْع  

  وِب لَههوِملِْك الْم ةُ ِمنالِْهب جرخت أَو   

و ، ِر ذَِلكغَي ٍة أَوِهب ٍع أَويِبب تِرجاٌء أُخوسِليِطِه وسلَ ِبتصح وجرا ؛ ِلأَنَّ الْخِفيم وعجالر ِملِْكِه فَلَه نا عهضعب جرأَخ لَو
 لُها قَوِفيه ِجعرِل أَنْ يا كَانَ ِللْأَوِفيه عجر ثُم رِلآخ لَه وبهوا الْمهبهو لَواِئِل ، وونَ الزد ِقيب  
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   ا رجوع ِفيها وِإنْ وهب ِهبةً ِلِذي رِحٍم محرٍم ِمنه فَلَ 

 ا فَلَههضفَقَب دبع وهِلأَِخيِه و بها إذَا وا أَمرا إذَا كَانَ حضذَا أَيهو ، وعجالر فَلَه لَ ذَِلكا قَبِه أَما إلَيهلَّمس ذَا إذَا كَانَ قَده
ِم ؛ ِلأَنه لَا ينتِفع ِبها ولَا يجوز تصرفُه ِفيها ، وِإنْ وهب ِلعبِد أَِخيِه وقَبضها فَلَه الرجوع ؛ ِلأَنَّ الِْهبةَ لَم تحصلْ ِصلَةً ِللرِح

 ِلمولَاه فَصار ِبالرجوِع يفْسخ الرجوع ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنها حصلَت ِللْعبِد وِعندهما لَا رجوع لَه ؛ ِلأَنَّ الْعبد وما ِفي يِدِه
 ا ِمنِلكُهما يمِإنقِْد ، وا ِبالْعهئًا ِمنيش ِلكملَى لَا يوالْمِد وبِللْع لَتصةَ حِنيفَةَ أَنَّ الِْهبِلأَِبي حو ِصحذَا لَا يهأَِخيِه ، و ِملْك

ِليِل أَنَّ الشِد ِبدبِة الْعَءِجهي   

 دبا الْعهدر لَوو ، تحلَى صوا الْملْهقْبي لَما وقَِبلَه لَو دبِه أَنَّ الْعلَيلُّ عدِتِه يِجه لَى ِمنوالْم ِلكُهمي لًا ثُمِد أَوبِقلُ إلَى الْعتني
  .الْعبِد دين ِبيعت ِفي ديِنِه وقَِبلَها الْمولَى لَم تِصح ، ولَو كَانَ علَى 

 لُهقَو  

   وكَذَِلك ما وهبه أَحد الزوجيِن ِللْآخِر  

ي جِميِع الْأَحواِل ، ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود ِبها ِصلَةُ الرِحِم ؛ ِلأَنَّ الزوِجيةَ أُجِريت مجرى الْقَرابِة ِبدِليِل أَنه يحصلُ ِبها الِْإرثُ ِف
وِإنما ينظَر إلَى هذَا وقْت الِْهبِة حتى لَو تزوجها بعدما وهب لَها فَلَه الرجوع ؛ ِلأَنَّ الْعقْد أَوجب لَه الرجوع قَبلَ التزِويِج 

بها ومدعا بهانِإنْ أَبو ، هدعِإنْ فَكَذَا بوِع ، وجوِجٍب ِللرم رغَي قَعو قْد؛ ِلأَنَّ الْع لَه وعجا فَلَا رِدهةٌ ِفي ياِقيب نيالْعا ولَه 
 لَه بها وِفيم وعجالر لَه ازِحٍم جِر رٍم غَيرحم ٍم أَورحِر مِحٍم غَيِلِذي ر بهو.   

 لُهقَو  

   لَ الْموهوب لَه ِللْواِهِب خذْ هذَا ِعوضا عن ِهبِتك أَو بدلًا ِمنها أَو ِفي مقَابلَِتها فَقَبضه الْواِهب سقَطَ الرجوع وِإذَا قَا 

  قَبِض قَولُه ولَه أَنْ يرِجع ِفي الِْعوِض قَبلَ أَنْ يقِْبضه الْواِهب ؛ ِلأَنه لَا يِتم إلَّا ِبالْ

  وعجقَطَ الرس ضالِْعو ضا فَقَبعربتم وِب لَههوالْم نع ِبينأَج هضوِإنْ عو   

ِع أَنْ يربتِللْم سلَيلِْح والصلِْع وِل الْخدكَب ِبينالْأَج ِمن ِصحفَي ققَاِط الْحِلِإس ضا ؛ ِلأَنَّ الِْعوِفيم وِب لَههولَى الْمع ِجعر
تبرع ِبِه ِمن الِْعوِض إذَا قَبضه الْواِهب ؛ ِلأَنه قَد حصلَ لَه ِفي مقَابلَِتِه إسقَاطُ حق الْواِهِب ِمن الرجوِع فَصار كَالِْهبِة 

ِلِه مةُ ِفي قَوا الْفَاِئدٍض فَِإنْ ِقيلَ مِويِض ِبِعوعِبالت لَه وبهوالْم هرِبأَنْ أَم وعجِطلُ الربِع يربتِر الْمِفي غَي كْمالْحا وعربت
ِض الْمتبرِع فَأَولَى أَنْ يبطُلَ فَعوضه ِبشرِط أَنْ يضمنه الْموهوب لَه قُلْنا الْحكْم ِفي ذَِلك ِبطَِريِق الْأَولَى فَِإنه لَما بطَلَ ِبتعِوي

 ِجعرِتِه لَا يِهب نع اِهبالْو ضوإذَا ع ِبينأَنَّ الْأَج ِهيا وِرفَِتهعم ِمن دأَلَةٌ لَا بسا منِة هايهِع قَالَ ِفي النربتِر الْمِويِض غَيعِبت
كَانَ ِبأَمِرِه أَو ِبغيِر أَمِرِه ما لَم يضمن لَه صِرحيا ِبأَنْ يقُولَ عوضه عني علَى أَني ضاِمن ِبِخلَاِف علَى الْموهوِب لَه سواٌء 

ِر شغَي ِه ِمنلَيع ِجعري هفَِإن اهِنِه فَقَضياِء دا ِبقَضانسإن رإذَا أَم هِن فَِإنياِء الدقَض لَم ِويضعا التنأَنَّ ه قالْفَراِن الْآِمِر ومِط ضر
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  .يكُن مستحقا علَى الْموهوِب لَه ، وِإنما أَمره أَنْ يتبرع ِبماِل نفِْسِه علَى غَيِرِه وذَِلك لَا يثِْبت الرجوع ِمن غَيِر ضماٍن 

فَه نيا الدأَمو لُهِه قَولَيع قحتساٍل مةَ ِبمطَالَبالْم هنِقطَ عسأَنْ ي هرأَم ِبِه فَقَد طَالَبم و  

   وِإذَا استحق ِنصف الِْهبِة رجع ِبِنصِف الِْعوِض  

   ؛

  .لَا يحتِملُ الِْقسمةَ ِلأَنه لَم يسلِّم لَه ما يقَاِبلُ ِنصف الِْعوِض ، وهذَا ِفيما 

 لُهِض قَوِبالِْعو ِجعرياِقي وطَلَ ِفي الْبِة بالِْهب ضعب قحتا إذَا اسِملُهتحا يا ِفيمأَمو  

   م يرِجع ِفي الِْهبِة وِإنْ استحق ِنصف الِْعوِض لَم يرِجع ِفي الِْهبِة إلَّا أَنْ يرد ما بِقي ِمن الِْعوِض ثُ 

إلَّا أَنْ يِزيد ِزيادةً متِصلَةً ، وقَالَ زفَر يرِجع ِبالنصِف اعِتبارا ِبالِْعوِض الْآخِر ولَنا أَنَّ ما بِقي ِمن الِْعوِض يصلُح أَنْ يكُونَ 
ي هاِء إلَّا أَنِتداِلاب ا ِللْكُلِّ ِمنضأَنْ ِعو فَلَه لَه لِّمسي ِض فَِإذَا لَمكُلَّ الِْعو لَه لِّمسوِع إلَّا ِليجِفي الر قَّهقَطَ حا أَسم ه؛ ِلأَن ريخت

 لَم يعوض عنه ، وقَد جمع بعض يرده ويرِجع ِفيما وهب ، وِإنْ وهب لَه دارا فَعوضه ِمن ِنصِفها رجع ِفي النصِف الَِّذي
 ا أَومهتوم الِْميمةُ واديالُ الزفَالد قَهزٍع خمد وفراِحِبي حا صِة يوِع ِفي الِْهبجالر نع اِنعمِلِه وِفي قَو اِنعواِيِخ الْمشالْم

  .ُء الْخروج ِمن ِملِْك الْموهوِب لَه والزاي الزوِجيةُ والْقَاف الْقَرابةُ والْهاُء هلَاك الْموهوِب أَحدهما والْعين الِْعوض والْخا

  

   مسأَلَةٌ  

يِه ، وكَذَا إذَا وهب لَه جاِريةً ِفي داِر رجلٌ وهب ِلرجٍل تمرا ِببغداد فَحملَه الْموهوب لَه إلَى بلِْخي فَلَا رجوع ِللْواِهِب ِف
الْحرِب فَأَخرجها إلَى داِر الِْإسلَاِم فَلَا رجوع ِفيها كَذَا ِفي الْواِقعاِت ، ولَو أَنَّ مِريضا وهب ِلرجٍل جاِريةً فَوِطئَها 

 دين مستغِرق ترد الِْهبةُ ويِجب علَى الْموهوِب لَه الْعقْر هذَا هو الْمختار ذَكَره ِفي الْموهوب لَه ثُم مات الْواِهب وعلَيِه
   .الْواِقعاِت أَيضا 

 لُهقَو  

   ولَا يِصح الرجوع إلَّا ِبتراِضيِهما أَو ِبحكِْم الْحاِكِم  

ِه بين الْعلَماِء فَلَا بد ِمن الرضا أَو الْقَضاِء حتى لَو كَانت الِْهبةُ عبدا فَأَعتقَه الْموهوب لَه قَبلَ قَبِض الراِجِع ؛ ِلأَنه مختلَف ِفي
 وكَذَا إذَا هلَك ِفي يِدِه بعد الْقَضاِء إلَّا أَنْ يمنعه بعد ما ِفي الِْهبِة نفَذَ ِعتقُه ، ولَو منعه فَهلَك لَم يضمن ِلِقياِم ِملِْكِه ِفيِه ،

 ضةً ؛ ِلأَنَّ الْقَبانأَم لَكَته وِب لَههوِد الْمِفي ي لَكَتى هتِخ حالْفَس دعةَ بالِْهب اِهبالْو قِْبضي ِإذَا لَمى ودعت ه؛ ِلأَن هطَلَب
لِْهبِة لَا يتعلَّق ِبِه ضمانٌ فَِإذَا انفَسخ عقْدها بِقي الْعقْد علَى ما اقْتضاه الْعقْد غَير موِجٍب ِللضماِن ولَا تضمن إلَّا ِبما يضمن ِل

ص أَو جِني علَيِه ِفيما دونَ النفِْس فَأَخذَ الْموهوب لَه أَرشه فَلَيس ِبِه الْأَمانات ِمن التعدي ، ولَو أَنَّ الْعبد الْموهوب نقَ
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أَنَّ الْأَرش ِللْواِهِب أَنْ يرِجع علَيِه ِبالْأَرِش ولَا أَنْ يضمنه شيئًا ِمن النقْصاِن ، وِإنما لَه أَنْ يرِجع ِفي الْعبِد خاصةً ناِقصا ؛ ِل
 لَه وبهوالْم هضا فَقَببثَو لَه بهو ى لَوتا حاِضيِهمرإلَّا ِبت لُهقَوو خا الْفَسهلَيع قَعأَنْ ي وزجفَلَا ي قْدا الْعهلَيع قَعي ةٌ لَمادِزي

ِمنض لَكَههتاسو اِهبالْو هِمن هلَستاخ ثُم لَماِكِم وكِْم الْحِبح ا أَواِضيِهمرإلَّا ِبت ِصحلَا ي وعج؛ ِلأَنَّ الر وِب لَههوِللْم هتِقيم 
  .يوجد واِحد ِمنهما كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

طَلْتهأَب َا إلَى ِملِْكي أَوددر ِتي أَوت ِفي ِهبعجوِع رجأَلْفَاظُ الرو ا أَوهنهر ا أَوهاعب هلَِكن لَفَّظْ ِبذَِلكتي ا فَِإنْ لَمتهقَضن ا أَو
جر كُني فِْسِه لَماِم نِبطَع املَطَ الطَّعخ أَو بغَ الثَّوبص كَذَا لَوا ، ووعجر ذَِلك كُني لَم هربد أَو وبهوالْم دبالْع قتا ، أَعوع

   ولَو قَالَ إذَا جاَء رأْس الشهِر فَقَد ارتجعتها لَم يِصح ؛ ِلأَنَّ

 الْفُسوخ لَا تقْبلُ التعِليق إذَا كَانَ ِفيها معنى التمِليِك وِإذَا اتفَقَا علَى الرجوِع ِفي موِضٍع لَا يِصح الرجوع ِفيِه كَالِْهبِة

ِللْأَرحاِم وشبِهِه جاز ثُم إذَا انفَسخت الِْهبةُ ِبحكِْم الْحاِكِم أَو ِبالتراِضي عادت إلَى ِملِْك الْواِهِب والْقَبض لَا يعتبر ِفي 
   .انِتقَاِل الِْملِْك كَما لَا يعتبر ِفي الْبيِع 

 لُهقَو  

   عين الْموهوبةُ أَو استحقَّها مستِحق فَضِمن الْموهوب لَه لَم يرِجع علَى الْواِهِب ِبشيٍء وِإذَا تِلفَت الْ 

وٍض فَِإذَا اُستِحقَّت لَم يرِجع ؛ ِلأَنَّ الْواِهب لَم يوِجب ِللْموهوِب لَه سلَامةَ الْعيِن الْموهوبِة وِلأَنه حصلَ لَه ِملْكُها ِبغيِر ِع
علَى من ملَكَه كَما لَو وِرثَها فَاستِحقَّت لَم يرِجع ِفي ماِل الْواِرِث ِبِقيمِتها كَذَا هذَا ، وكَذَا الْمستِعري لَا يرِجع علَى الْمِعِري 

   .يستِحق ِفيِه السلَامةُ ِبشيٍء ؛ ِلأَنه عقْد تبرٍع فَلَا 

 لُهقَو  

   وِإذَا وهب ِبشرِط الِْعوِض اُعتِبر التقَابض ِفي الِْعوضيِن  

يطُلُ ِبالشبيو هاِحبص عنما أَنْ يمهاِحٍد ِمنا ِلكُلِّ وضقَابتي ا لَممأَةٌ ودتبةٌ مِهب ضاِل ؛ ِلأَنَّ الِْعوالْأَِب ِفي م ِمن ِصحلَا توِع و
ابِنِه الصِغِري يعِني إذَا وهب ِللصِغِري ِهبةً فَعوض الْأَب عنها ِمن ماِل الصِغِري لَم يجز تعِويضه ، وِإنْ كَانت الِْهبةُ ِبشرِط 

ربتم ِبذَِلك ِصريي هِض ؛ ِلأَنةٌ ِفي الِْعوِض ِهبِط الِْعورةُ ِبشالِْهب ِدينجقَالَ الْخ وزجِع لَا يربِه التجلَى وِغِري عاِل الصم فْعدا وع
ةٌ ِفي اِلابِهب لُهِع فَقَويى الْبنعى منعالْمِة واِء فَاللَّفْظُ لَفْظُ الِْهبِتهِفي اِلان عياِء بِتداِلاب قَعلَا يو وزجا لَا ياعشِني إذَا كَانَ معاِء يِتد

الِْملْك ِفيها إلَّا ِبالْقَبِض ِبِخلَاِف الْبيِع وقَولُه بيع ِفي اِلانِتهاِء وهو أَنهما إذَا تقَابضا كَانَ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما الرد ِبالْعيِب 
ؤالر ارِخيةُ وفْعا الشِفيه ِجبتِة وي.  

 لُهاًء قَوِتهاناًء وِتدِع ابيِض كَالْبِط الِْعورةُ ِبشالِْهب فَرقَالَ زو  
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 فْعا الشِفيه ِجبتِة ويؤاِر الرِخيِب ويِبالْع درِع ييكِْم الْبِفي ح ارصو قْدالْع حا صضقَابةُ فَِإذَا ت   

  .، وكَذَا يرِجع ِعند اِلاسِتحقَاِق ؛ ِلأَنه بيع انِتهاًء 

الَ وقَالَ زفَر هو بيع ابِتداًء وانِتهاًء قَالَ ِفي النهايِة والِْخلَاف ِفيما إذَا ذَكَر التعِويض ِفيِه ِبكَِلمِة علَى أَما ِبحرِف الْباِء ِبأَنْ قَ
  .وهبت ِمنك هذَا الْعبد ِبثَوِبك هذَا أَو ِبأَلٍْف وقَِبلَ الْآخر فَِإنه يكُونُ بيعا ابِتداًء وانِتهاًء إجماعا 

 لُهقَو  

   والْعمرى جاِئزةٌ ِللْمعمِر ِفي حاِل حياِتِه وِلورثَِتِه ِمن بعِد موِتِه  

عمِة ووِط الْفَاِسدرطُلُ ِبالشبةُ لَا تالِْهبطُ ورطُلُ الشبيو ِليكمالت ِصحِه فَيلَيا عهدري اتِإذَا مو هرمع اِرِه لَهلَ دعجأَنْ ي اهن.  

   وِفي الْيناِبيِع صورةُ الْعمرى أَنْ يقُولَ جعلْت داِري

مِذِه لَك عثَِتِه هرِلوو لَه ِهيةٌ وا ِهبِذِه الْأَلْفَاظُ كُلُّهفَه لَيع در فَِهي ك فَِإذَا ِمتاتيلَك ح ِهي ك أَورما لَك علْتهعج ِري أَو
   ويبِطلُها ما يبِطلُ الِْهبةَ قَولُه ِمن بعِدِه والشرطُ باِطلٌ وِإذَا كَانت ِهبةً اُعتِبر ِفيها ما يعتبر ِفي الِْهبِة

   والرقْبى باِطلَةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد  

بِلي عادت إلَي وصورتها أَرقَبتك هِذِه الدار وِهي ِمن الْمراقَبِة وِهي اِلانِتظَار ومعناها إنْ ِمت قَبلَك فَِهي لَك ، وِإنْ ِمت قَ
 لَهةٌ ؛ ِلأَنَّ قَوِحيحةٌ صِهب ِهي فوسو يقَالَ أَباَء ، وى شتا مذُهأَخ لَه وزجا يمهدةً ِعناِريكُونُ عذَا تلَى هِه عا إلَيهلَّمفَِإذَا س

الَ داِري رقْبى لَك أَو حِبيس لَك كَانت عاِريةً إجماعا وِإذَا وهب ِهبةً داِري لَك تمِليك وقَولُه رقْبى شرطٌ فَاِسد ، ولَو قَ
تأَنْ ي ا أَوهِبيعِه أَنْ لَا يلَيطَ عرتاشةً واِريٍل ججِلر بهو ناِطلٌ كَمطُ برالشةٌ واِئزةُ جا فَالِْهبطًا فَاِسدرا شطَ ِفيهرشا وِخذه

أُم ولٍَد أَو يردها علَيِه بعد شهٍر فَالِْهبةُ جاِئزةٌ ، وهِذِه الشروطُ باِطلَةٌ ؛ ِلأَنه لَا يقْتِضيها الْعقْد والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ كُلَّ عقٍْد 
  .بِة والرهِن ِمن شرِطِه الْقَبض فَِإنَّ الشرطَ لَا يفِْسده كَالِْه

وِفي الِْهدايِة الرهن يبطُلُ ِبالشرِط واَلَِّذي يفِْسده الشرطُ الْبيع والِْإجارةُ والرجعةُ والِْإبراُء عن الديِن والْحجر علَى الْمأْذُوِن 
ِذي لَا يبطُلُ ِبالشرِط الطَّلَاق والْعتاق والْخلْع والرهن وِفي ِروايٍة والِْهبةُ والِْوصايةُ وعزلٌ ِلوِكيِل ِفي ِروايِة الْخجنِدي واَلَّ

   .والْوِصيةُ والْكَفَالَةُ والْحوالَةُ والِْإقَالَةُ وِإذْنُ الْعبِد ِفي التجارِة 

 لُهقَو  

   لَّا حملَها صحت الِْهبةُ وبطَلَ اِلاسِتثْناُء ومن وهب جاِريةً إ 

أَي صحت ِفي الْجاِريِة والْولَِد ، وِإنْ أَعتق ما ِفي بطِْنها ثُم وهبها جازت الِْهبةُ ِفي الْأُم ، ولَو دبره ثُم وهبها لَم تجز ؛ 
 علَى ِملِْكِه ولَا يمِكن تنِفيذُ الِْهبِة ِفيها ِلمكَاِن التدِبِري فَيقَع ِهبةُ الْمشاِع أَو ِهبةُ شيٍء مشغوٍل ِبِملِْك الْواِهِب ِلأَنَّ الْحملَ باٍق

.  

مونَ الْحد لَى الْأُمِفيِه ع قَدِن إذَا عهالرِة وارالِْإجِع ويا ِفي الْبأَمِة وارِفي الِْإج هتورصا وِميعاُء جِتثْناِلاسو قْدطُلُ الْعبي هِل فَِإن
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إذَا استأْجر الْأُم إلَّا ولَدها لَم تِصح ومن لَه علَى آخر أَلْف ِدرهٍم ، فَقَالَ إذَا جاَء غَد فَِهي لَك أَو أَنت بِريٌء ِمنها وِإذَا 
ديت إلَي النصف فَأَنت بِريٌء ِمن النصِف الْباِقي فَهذَا كُلُّه باِطلٌ ؛ ِلأَنَّ الِْإبراَء تمِليك والتعِليق ِبالشرِط يختص أَ

 لُها قَواهدعتاِق فَلَا يتالْعِة كَالطَّلَاِق وضحقَاطَاِت الْمِبالِْإس  

 دالصِض وإلَّا ِبالْقَب ِصحِة لَا تقَةُ كَالِْهب   

 لُهِة قَوكَالِْهب عربا ته؛ ِلأَن  

   ولَا تجوز ِفي مشاٍع يحتِملُ الِْقسمةَ  

ي ةَ لَممِملُ الِْقستحٍء ييِن ِبشيلَى غَِنيع قدصإذَا ت هتورصِة وا كَالِْهبه؛ ِلأَن ازج ِن ِبذَِلكيلَى فَِقريع قدصا إذَا تأَم زج
 ا ذَِلكنيب قَدِة ، وِبِخلَاِف الِْهب.   

 لُهقَو  

   ولَا يِصح الرجوع ِفي الصدقَِة بعد الْقَبِض  

  .ا وهب ِللْفَِقِري ؛ ِلأَنَّ الثَّواب قَد حصلَ ؛ ِلأَنه قَد كَملَ ِفيها الثَّواب ِمن اللَِّه تعالَى ، وكَذَا إذَ

 وعجوا ، فَقَالُوا لَا رنسحتاس مهِة إلَّا أَنكَالِْهب ضا الِْعوِبه ودقْص؛ ِلأَنَّ الْم وعجالر أَنَّ لَه اسفَالِْقي لَى غَِنيع قدصا إذَا تأَمو
ع ها ؛ ِلأَنِفيه نى أَنَّ مراِء ، أَلَا تلَى الْأَغِْنيقَِة عدِبالص طْلَبي قَد ابِلأَنَّ الثَّوا وِبلَفِْظه ربةَ لَعالِْهب ادأَر لَوقَِة ، ودا ِبالصهنع رب

 ابِه ثَولَيقَِة عدفَِفي الص كِْفيِه ذَِلكالٌ لَا يِعي لَهو ابِنص ا لَهِفيه ِجعري ذَا لَمفَِله.   

 لُهقَو  

   ومن نذَر أَنْ يتصدق ِبماِلِه لَِزمه أَنْ يتصدق ِبِجنِس ما يِجب ِفيِه الزكَاةُ  

ومتا يمةٌ عارالَ ِعباِلِه ؛ ِلأَنَّ الْمِميِع مِبج قدصالت هملْزأَنْ ي اسالِْقيأَنْ و ذَرن لَوو ، لَّكمتا يمةٌ عارِعب ا أَنَّ الِْملْكلُ كَم
  .يتصدق ِبِملِْكِه لَِزمه أَنْ يتصدق ِبجِميِع ما يمِلك فَكَذَا هذَا 

 الَِّذي يتعلَّق ِبِه فَرض الصدقَِة هو بعض ما يمِلكُه وجه اِلاسِتحساِن أَنَّ النذُور محمولَةٌ علَى أُصوِلها ِفي الْفُروِض والْمالُ
ِبدلَالَِة الزكَاِة فَعلَى هذَا يِجب أَنْ يتصدق ِبالذَّهِب والِْفضِة وعروِض التجارِة والسواِئِم ولَا فَرق بين ِمقْداِر النصاِب وما 

أَنَّ ذَِلك ِمما يتعلَّق ِبِه الزكَاةُ إذَا انضم إلَيِه غَيره فَكَأَنهم اعتبروا الِْجنس دونَ الْقَدِر وِلهذَا قَالُوا إذَا نذَر أَنْ دونه ؛ ِل
 قَضى ِبِه دينه لَِزمه أَنْ يتصدق ِبِمثِْلِه ؛ ِلأَنَّ الْمعتبر ِجنس ما يتصدق ِبماِلِه وعلَيِه دين يِحيطُ ِبِه لَِزمه أَنْ يتصدق ِبِه فَِإنْ

والْعواِمِل تِجب ِفيِه الزكَاةُ ، وِإنْ لَم تكُن واِجبةً ولَا يلْزمه أَنْ يتصدق ِبدوِر السكْنى وِثياِب الْبدِن وعِبيِد الِْخدمِة والْأَثَاِث 
 ذَِلك ِميعلَ جخد ِلكما يم ِميعذِْر جذَا النى ِبهوِإنْ نا ، وكَاةَ ِفيهاَء لَا زيِذِه الْأَشِة ؛ ِلأَنَّ هارجِللت تسوِض الَِّتي لَيرالْعو

   .عشِريةً أَو غَلَّةً عشِريةً تصدق ِبها إجماعا ِفي نذِْرِه ؛ ِلأَنه شدد علَى نفِْسِه ، ولَو كَانَ ثَمرةً 
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 لُهقَو  

   ومن نذَر أَنْ يتصدق ِبِملِْكِه لَِزمه أَنْ يتصدق ِبالْجِميِع  

يو ِلكُهما يم ِميعلُ جاونتي ذَِلكو لَّكمتا يمةٌ عارِعب اِلي ِفي ؛ ِلأَنَّ الِْملْكقَالَ م نمِة واياٌء كَذَا ِفي الِْهدولَ سالْأَوو هى أَنور
ةُ ، وِإنْ أَوصى ِبثُلُِث ماِلِه فَهو علَى كُلِّ شيٍء والِْقياس ِفي مسأَلَِة الصدقَِة أَنْ يلْزمه الْمساِكِني صدقَةٌ فَهو علَى ما ِفيِه الزكَا

بالْع اباِن أَنَّ إجيسِتحاِلاس هجِة وِصيا ِفي الْواِل كَمِم الْموِم اسمِلع فَرلُ زقَو وهِبالْكُلِّ و قدصاِب اللَِّه التِبِإجي ربتعِد م
فَينصِرف إجيابه إلَى ما أَوجب الشاِرع ِفيِه الصدقَةَ ِمن الْماِل أَما الْوِصيةُ فَِهي أُخت الِْمرياِث فَلَا تختص ِبماٍل دونَ ماٍل ، 

فَقَد ِقيلَ يتناولُ الْكُلَّ ؛ ِلأَنه أَعم ِمن لَفِْظ الْماِل والصِحيح أَنهما سواٌء ذَكَره ِفي ولَو قَالَ ما أَمِلكُه صدقَةٌ ِفي الْمساِكِني 
 لُهاِء قَواِئِل الْقَضسِة ِفي مايالِْهد  

 كْتاِلك إلَى أَنْ تِعيفِْسك ولَى نع ِفقُهنا تم هِمن ِسكأَم قَالُ لَهيا وِبِمثِْل م قدصت الًا ِقيلَ لَهم بسالًا فَِإذَا اكْتم ِسب
   أَمسكْت 

صوتأَنْ ي هِكنميِه ولَيع قدصتإلَى أَنْ ي اجتحي ها ِبِه ؛ ِلأَننرراِل أَضاِلِه ِفي الْحِميِع مِبج قدصتأَنْ ي اهنمأَلْز ا لَولَ إلَى ؛ ِلأَن
إيفَاِء الْحقَّيِن ِمن غَيِر إضراٍر ِبما ذُِكر ِفي الِْكتاِب ، وِإنما لَم يقَدر ِللَِّذي يمِسكُه قَدرا معلُوما ِلاخِتلَاِف أَحواِل الناِس ِفي 

 ذَِلك.  

ت يوِمِه ، وِإنْ كَانَ ذَا غَلٍَّة أَمسك قُوت شهٍر ، وِإنْ كَانَ صاِحب ضيعٍة وِفي الْجاِمِع الْكَِبِري إذَا كَانَ ذَا ِحرفٍَة أَمسك قُو
 الُهِه مإلَي ِجعرإلَى ِحِني ي كسا أَماِجرِإنْ كَانَ تٍة ، ونس قُوت كسأَم.   

  

   مسأَلَةٌ  

هذَا الشيَء ، فَقَالَ وهبته لَك ، فَقَالَ قَِبلْت وسلَّم الِْهبةَ جاز ِلما رِوي أَنَّ عبد رجلٌ قَالَ ِلآخر علَى وجِه الِْمزاِح هب ِلي 
وهفَعفَد ِربأَض فا كَيورى تتذَا حوا ِلي هبه موٍر ، فَقَالَ لَهبونَ ِفي طُنِربضٍم يلَى قَوع رِك ماربالْم نِبِه اللَِّه ب برِه فَضإلَي 

الْأَرض فَكَسره ، وقَالَ أَرأَيتم كَيف ضربت قَالُوا خدعتنا أَيها الشيخ ، وِإنما قَالَ ذَِلك تحرزا عن قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ِفي 
   .وجوِب الضماِن 

  

   مساِئلُ  

رجلٌ بعثَ إلَيِه ِبهِديٍة ِفي إناٍء أَو ِفي ظَرٍف هلْ يباح لَه أَنْ يأْكُلَها ِفي ذَِلك الِْإناِء ؟ إنْ كَانَ ثَِريدا أَو ِمن الْواِقعاِت وغَيِرها 
اٍء آخإلَى إن لَهوإذَا ح هلَالَةً ؛ ِلأَند ِفي ذَِلك أْذُونٌ لَهم ه؛ ِلأَن لَه احبي هوحا إنْ نهوحن ةً أَوِإنْ كَانَ فَاِكهو ، هلَذَّت تبذَه ر
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كَانَ بينهما انِبساطٌ يباح لَه أَيضا وِإلَّا فَلَا وِقيلَ إذَا بعثَ ِبها ِفي ظَرٍف أَو إناٍء ِمن الْعادِة ردهما لَم يمِلكْهما كَالِْقصاِع 
شاِب والِْجرلَا وو فالظَّر لَكِر مماِصِر التكَقَو فالظَّر درِة أَنْ لَا يادالْع ِإنْ كَانَ ِمنا ِفيِه ، وأْكُلَهأَنْ ي هعسفَلَا ي ِه ذَِلكب

 هدر هملْزي.   

ِه لَِزمه رده ولَيس لَه التصرف ِفيِه وِإلَّا ملَكَه الْمكْتوب إلَيِه رجلٌ كَتب إلَى آخر ِكتابا وذَكَر ِفيِه اُكْتب الْجواب علَى ظَهِر
 احا أَبمإن ه؛ ِلأَن راٍن آخِخو لُوا ِمناونتاٍن أَنْ يِل ِخوِلأَه سٍة لَيِونلَى أَخع مقَهفَراٍم ولَى طَعا عما قَوعلٌ دجفًا ررع ملَه

ِخوانهم دونَ غَيِرِه ، وكَذَا لَيس ِلأَهِل ِخواٍن أَنْ يناِولُوا أَهلُ ِخواٍن آخر ِمن طَعاِمِهم ؛ ِلأَنه إنما أُِبيح لَهم خاصةً فَِإنْ 
سإن دفًا ِعنيلٌ كَانَ ضجر أْكُلُوهأَنْ ي ملَه زجي لَم ملُوهاولَا أَنْ نو ِفي ذَِلك ذَنْ لَهؤي لَم هاِئلًا ؛ ِلأَنس ِطيعأَنْ ي لَه وزجاٍن لَا ي

ازِت جياِحِب الْبةَ صِهر تِت فَِإنْ كَانياِحِب الْبِر صيةً ِلغلَا ِهرِة واِئدأِْس الْملَى رع قَاِئم وِم الَِّذي هدالْخ ضعب ِطيعي 

 ِرقتحالْم زبالْخ لَهاوةً فَِإنْ نادِفيِه ع لَا إذْنَ لَه ه؛ ِلأَن هِطيعأَنْ ي وزجِت لَا يياِحِب الْبِلص كَلْب هدِإنْ كَانَ ِعنا ، وانسِتحاس
   .وِسعه ذَِلك ؛ ِلأَنَّ ِفيِه الِْإذْنَ عادةً 

جثَ رعفَب اتلٌ مجفِْسِه إنْ رِلن ِسكَهميِرِه وِفي غَي هكَفِّنأَنْ ي كُون لَهى يتح ناِلاب ِلكُهملْ يِفيِه ه هكَفِّنٍب ِليِنِه ِبثَولٌ إلَى اب
 كَفَّنه ِفي غَيِرِه وجب علَيِه رده علَى صاِحِبِه ، وِإنْ كَانَ الْميت ِممن يتبرك ِبتكِْفيِنِه ِلِفقٍْه أَو ورٍع فَِإنَّ اِلابن لَا يمِلكُه وِإنْ

 اَللَّهطَلَ ولُ بِإنْ قَالَ لَا أَقْبو ، ازج كَتِن إذَا سيالد ِمن ِرئبالْم بثُ أَحيإلَى ح ِرفَهصِن أَنْ يِلِلاب ازج كَذَِلك كُني لَم
عتو هانحبس لَمالَى أَع.   
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   الوقف  كتاب 

الْوقْف ِفي اللُّغِة هو الْحبس يقَالُ وقَفْت الدابةَ وأَوقَفْتها أَي حبستها وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن حبِس الْعيِن علَى حكِْم ِملِْك 
لْعاِريِة ، وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ، وقَالَ أَبو يوسف ومحمد هو ِعبارةٌ عن حبِس الْعيِن الْواِقِف والتصدق ِبالْمنفَعِة ِبمنِزلَِة ا

إلَى اللَِّه ت هناِقِف عالْو ولُ ِملْكزاِد فَيةُ إلَى الِْعبفَعنِصلُ الْمٍه تجلَى والَى ععكِْم ِملِْك اللَِّه تلَى حلَا عو اعبلَا يو ملْزالَى فَيع
 اللَّه هِحمثُ قَالَ رورلَا يو نهري  

  اِكمِبِه ح كُمحِنيفَةَ إلَّا أَنْ يأَِبي ح دقِْف ِعنالْو ناِقِف عالْو ولُ ِملْكزلَا ي   

 والْأَصح أَنه لَا يِصح وطَِريق الْحكِْم ِفي ذَِلك أَنْ يسلِّم الْواِقف ما وقَفَه إلَى يعِني الْمولَى أَما الْمحكَّم فَِفيِه ِخلَاف الْمشاِيِخ
ا أَجازه الْورثَةُ جاز ؛ الْمتولِّي ثُم يِريد أَنْ يرِجع ِفيِه محتجا ِبعدِم اللُّزوِم فَيتخاصماِن إلَى الْقَاِضي فَيقِْضي ِبلُزوِمِه ، وكَذَا إذَ

 لُهاِلِه قَوِميِع مى ِبجصأَو ا لَوكَم ازج اِل ِملِْكِهمووا ِبزضفَِإذَا ر ملَه ِلأَنَّ الِْملْك  

   أَو يعلِّقَه ِبموِتِه فَيقُولُ إذَا ِمت فَقَد وقَفْت داٍر علَى كَذَا  

لَّقَهإذَا ع هالثُّلُِث ؛ ِلأَن ِتِه فَكَانَ ِمنوِبم لَّقَهع عربت هالثُّلُِث ؛ ِلأَن ِمن ربتعيو اِئزج ذَِلكِة وِصيالْو جرخم هجرأَخ ِتِه فَقَدوِبم 
 لُهِض قَورِة ِفي الْمِصيالْوِة وكَالِْهب  

    الْقَوِل وقَالَ أَبو يوسف يزولُ ِبمجرِد 

  .؛ ِلأَنه ِبمنِزلَِة الِْإعتاِق ِعنده وعلَيِه الْفَتوى 

 لُهقَو  

   وقَالَ محمد لَا يزولُ الِْملْك حتى يجعلَ ِللْوقِْف وِليا ويسلِّمه إلَيِه  

ه؛ ِلأَن ضالْقَب هدقِْف ِعنِط الْورش ؛ ِلأَنَّ ِمن لَّى ذَِلكوتا يانسإن أَقَام ضِفيِه الْقَب ِبرتِإذَا اُعِة واِة كَالِْهبياِل الْحِفي ح عربت 
ذَِلك دعب ِزلَهعأَنْ ي لْ لَهِه هإلَي هلَّمسا وِليو لَ لَهعإذَا ج ثُم ِصحِلي   

 الْقُواِم واِلاسِتبدالَ ِبِهم فَلَه ذَِلك ، وِإنْ لَم يشِرطْ لَا يِصح ِعند محمٍد وعلَيِه الْفَتوى وِعند إنْ كَانَ شرطَ ِفي الْوقِْف عزلَ
 الْقَيم ِبمنِزلَِة الْوِكيِل إلَّا إذَا جعلَه أَِبي يوسف إذَا عزلَه ِفي حياِتِه يِصح ، وكَذَا إذَا مات الْواِقف بطَلَت ِولَايةُ الْقَواِم ؛ ِلأَنَّ

 ِتِه كَانَ ِمنِفي ِصح كَانَ ذَِلكا ومهدِعن قْفالْو حإذَا ص ى ثُماوا كَذَا ِفي الْفَتِصيو ِصريِئٍذ يفَاِتِه فَِحينو دعباِتِه ويا ِفي حمقَي
ِإنْ واِل ، وِميِع الْمج لُهِة قَوالثُّلُِث كَالِْهب ِتِه كَانَ ِمنوِض مرِفي م قَفَه  
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   وِإذَا صح الْوقْف علَى اخِتلَاِفِهم خرج ِمن ِملِْك الْواِقِف  

 لُهِتقُونَ قَوعلَا ي مقَهتا فَأَعِبيدوا عكَان ى لَوتح  

   وِف علَيِه ولَم يدخلْ ِفي ِملِْك الْموقُ 

 كِْم أَوِنيفَةَ ِبالْحِل أَِبي حلَى قَوع تثَب أَي قْفالْو حِلِه إذَا صى قَونعملَاِكِه واِئِر أَمِفيِه كَس هعيفَذَ بلَ ِفي ِملِْكِه نخد لَو ه؛ ِلأَن
   .لتسِليِم ِبالتعِليِق ِبالْموِت وعلَى قَوِلِهما ِبالْوقِْف وا

  

   مسأَلَةٌ  

رجلٌ باع أَرضا وادعى بعد ذَِلك أَنه أَوقَفَها قَبلَ الْبيِع فَهذَا علَى وجهيِن إنْ أَقَام الْبينةَ علَى ذَِلك قُِبلَت وبطَلَ الْبيع ، وِإنْ 
ه ِللتناقُِض ثُم إذَا عجز عن إقَامِة الْبينِة وأَراد تحِليف الْمدعى علَيِه لَيس لَه ذَِلك ؛ ِلأَنَّ التحِليف لَم يِقم الْبينةَ لَم يقْبلْ قَولُ

أَنها وقْف ، فَقَالَ ِللْباِئِع إنك ِبعتِني هِذِه ِبناًء علَى ِصحِة الدعوى والدعوى لَم تِصح ِللتناقُِض ، وِإنْ ادعى مشتِري الْأَرِض 
 لٍّ فَِإنَّ الْقَاِضيوتم كُني قِْف فَِإنْ لَملِّي ِللْووتإلَى الْم ا ِهيمِإناِئِع ، وةُ إلَى الْبماصخِذِه الْمه تسقُوفَةٌ فَلَيوم ِهيو ضالْأَر

لِّيوتم بصناِئِع يالْب ِمن نالثَّم ِردتسيو عيطَلَ الْبِة بنيِبالْب قْفالْو تفَِإنْ أَثْب هاِصمخا فَي.   

 لُهقَو  

  فوسأَِبي ي دِعن اِئزاِع جشالْم قْفوو   

  يعِني ِفيما يحتِملُ الِْقسمةَ 

  وزجلَا ي دمحقَالَ مو   

ِملُ أَمتحا لَا يوِع ِفيميالش عم ِتملَا ي هِة فَِإنرقْبالْمِجِد وسٍد إلَّا ِفي الْممحم دا ِعنضوِع أَييالش عم وزجا فَيِملْهتحي ا لَما ِفيم
عنمِركَِة يقَاَء الش؛ ِلأَنَّ ب فوسأَِبي ي دا ِعنضةَ أَيمالِْقس رقْبِح ِبأَنْ يِة الْقُبِفي غَاي أَةَ ِفي ذَِلكايهِلأَنَّ الْمالَى وعِللَِّه ت لُوصالْخ 

مسِجِد ِفيها الْموتى سنةً وتزرع سنةً ويصلَّى ِفي الْمسِجِد ِفي وقٍْت ويتخذُ إصطَبلًا ِفي وقٍْت ِبِخلَاِف ما عدا الْمقْبرِة والْ
 هِلأَنطٌ ورش هدِض ِعنلَ الْقَبةَ ؛ ِلأَنَّ أَصمِملُ الِْقستحا يِني ِفيمعي وزجلَا ي دمحقَالَ مو لُهقَولَِّة وِة الْغمِقسلَاِل وِتغكَاِن اِلاسِلِإم

مِملُ الِْقستحاٍع يشِفي م ِصحٍع فَلَا يربت عوٍد ؛ نمحم داِقي ِعنطَلَ ِفي الْبب هٌء ِمنزج ِحقتاُس الْكُلَّ ثُم قَفو لَوِة ، وةَ كَالِْهب
و لَووِع ، ويِم الشداِقي ِلعطُلْ ِفي الْببي ِنِه لَميِبع زيمم هٌء ِمنزج ِحقتِإنْ اُسقَاِرنٌ ، وم وعيِلأَنَّ الش لَم عرا زِفيها وضأَر قَف

   .يدخلْ الزرع ِفي الْوقِْف ؛ ِلأَنه لَا يدخلُ ِفي الْبيِع إلَّا ِبالشرِط فَكَذَا لَا يدخلُ ِفي الْوقِْف إلَّا ِبالشرِط كَذَا ِفي الْواِقعاِت 

 لُهقَو  
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   يفَةَ ومحمٍد حتى يجعلَ آِخره ِلِجهٍة لَا تنقَِطع أَبدا ولَا يِتم الْوقْف ِعند أَِبي حِن 

؛ ِلأَنَّ الْمقْصود ِمن الْوقِْف التأِْبيد كَالِْعتِق ، وهذَا كَقَوِلِه جعلْت أَرِضي هِذِه صدقَةً موقُوفَةً علَى أَولَاِد فُلَاٍن ما تناسلُوا فَِإذَا 
ان نلَى مع قْفالْو وزجلَا يو ِصحي لَم قُلْ ذَِلكي ِإذَا لَما ودأَب قَِطعناِكِني لَا يسالْم اِكِني ؛ ِلأَنَّ أَثَرسا ِللْمهغَلَّت توا كَانضقَر

ه؛ ِلأَن ازج يلَى ِذمع قَفِإنْ وِل ، ومالْحِد وبكَالْع ِلكمالَى لَا يعت ِه قَالَ اللَّهلَيع قدصالت وزجذَا يِلهِة وبِللْقُر ِضعولَا {  م
 موهربأَنْ ت اِركُمِدي ِمن وكُمِرجخي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم الَِّذين نع اللَّه اكُمهني {لَى الِْبيع قْفالْو وزجلَا يِع و

والْكَناِئِس ولَا علَى قُطَّاِع الطَِّريِق ؛ ِلأَنه لَا قُربةَ ِفيِه ويجوز الْوقْف علَى الْمساِجِد والْقَناِطِر ، ولَو وقَف علَى معدوٍم 
ا ولَم يذْكُر شيئًا جاز علَى الْأَصح وأَلْفَاظُ الْوقِْف ِستةٌ كَالْوقِْف علَى ولَِدِه ولَا ولَد لَه لَم يجز ، وِإنْ وقَف وقْفًا مطْلَقً

  .وقَفْت وحبست وسبلْت وتصدقْت وأَبدت وحرمت فَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى صِريح ِفيِه وباِقيِه ِكنايةٌ لَا يِصح إلَّا ِبالنيِة 

 لُهقَو  

   بو يوسف إذَا سمى ِجهةً تنقَِطع جاز وصار بعدها ِللْفُقَراِء ، وِإنْ لَم يسمِهم وقَالَ أَ 

راَء ولَا الْمساِكني وذَِلك وذَِلك ِمثْلُ أَنْ يقُولَ جعلْتها صدقَةً موقُوفَةً ِللَِّه تعالَى أَبدا علَى ولَِد فُلَاٍن وولَِد ولَِدِه ولَم يذْكُر الْفُقَ
 أِْبيدِقيلَ إنَّ التو مهذَكَر ا لَوكَم اراِكِني فَصسإلَى الْم ِرفصني وكُونُ ِللَِّه فَها يا ؛ ِلأَنَّ مهدأَب ا ِللَِّه فَقَدلَهعإذَا ج ه؛ ِلأَن

ي يوسف لَا يشترطُ ِذكْر التأِْبيِد ؛ ِلأَنَّ لَفْظَ الْوقِْف والصدقَِة ينِبئُ عنه ؛ ِلأَنه إزالَةُ الِْملِْك شرطٌ ِبالِْإجماِع إلَّا أَنَّ ِعند أَِب
   ِبدوِن التمِليِك

قَراِء وِإنْ لَم يسمِهم ، وهذَا هو الصِحيح وِعند كَالِْعتِق وِلهذَا ذَكَر ِفي الِْكتاِب ِفي بياِن قَوِل أَِبي يوسف وصار بعدها ِللْفُ
 ِرفصنلَا ي طْلَقُها فَمدبؤكُونُ مي قَدا ، وقَّتؤكُونُ مي قَد ذَِلكلَِّة والْغ ِة أَوفَعنقَةٌ ِبالْمدذَا صطٌ ؛ ِلأَنَّ هرأِْبيِد شالت ٍد ِذكْرمحم

التأِْبيِد فَلَا بد ِمن التنِصيِص علَيِه قَالَ ِفي شرِحِه إذَا قَالَ جعلْت أَرِضي هِذِه صدقَةً ِللَِّه تعالَى أَبدا علَى ولَِدي فَِإذَا إلَى 
كُوِر والِْإناِث والْخنثَى قَالَ ِفي ِخزانِة الْأَكْمِل الذَّكَر انقَرضوا فَِهي علَى الْمساِكِني فَِإنَّ غَلَّتها تكُونُ ِلولَِدِه ِمن صلِْبِه الذُّ

والْأُنثَى ِفيِه سواٌء ، وِإنما يكُونُ ذَِلك علَى الْأَولَاِد الْموجوِدين يوم الْوقِْف وِلكُلِّ ولٍَد يحدثُ بعد ذَِلك قَبلَ حدوِث الْغلَِّة ؛ 
 الْمعتبر ِبمن يكُونُ لَه ِمن الْأَولَاِد يوم تأِْتي الْغلَّةُ فَِإذَا وِجد ذَِلك دخلُوا ِفي الْوقِْف فَِإنْ وِلد لَه ولَد بعد الْغلَِّة إنْ كَانَ ِلأَنَّ

لْغلَّةُ دخلَ ِفي الْوقِْف ؛ ِلأَنَّ الِْعلْم مِحيطٌ ِبأَنه مخلُوق قَبلَها فَِلهذَا دخلَ هذَا الْولَد وِلد ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ِمن يوِم طَلَعت ا
 مهعم.  

تا فَِحصِجيِئهم دعب اتم نما وِفيه قح لَه كُني لَّةُ لَمالْغ أِْتيلَ أَنْ تلَاِدِه قَبأَو ِمن دأَح اتفُذُ فَِإذَا منتو هونيا دهى ِمنقْضت لَه ه
ِمنها وصاياه وما بِقي ِلورثَِتِه وِإذَا قَالَ وقَفْت هِذِه الْأَرض علَى أَولَاِدي لَا يدخلُ ِفيِه ولَد الْولَِد ، وِإنْ وقَف علَى أَولَاِد 

ني وأَولَاد الْبناِت ؛ ِلأَنَّ الْجِميع أَولَاد أَولَاِدِه ، وِإنْ وقَف علَى نسِلِه أَو عِقِبِه أَو ذُريِتِه دخلَ ِفيِه أَولَاِدِه دخلَ ِفيِه أَولَاد الْبِن
ذُرِلِه وسن ِمن ِميعوا ؛ ِلأَنَّ الْجدعب وا أَوباِت قَرنالْب لَادأَوو ِننيالْب لَادالَى أَوعت ِتِه قَالَ اللَّهانَ { يملَيسد واوِتِه ديذُر ِمنو {

   فَجعلَهم كُلَّهم علَى
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دي ِه لَمإلَي بسني نلَى مع قَفِإنْ وو ، ِه ِبالْأُمإلَي بسني وهِتِه ويذُر ى ِمنلَ ِعيسعجِتِه ويذُر ِد ِمنعاِت ؛ الْبنالْب لَادلْ ِفيِه أَوخ
ِلأَنهم لَا ينسبونَ إلَيِه ، وِإنْ وقَف علَى الْبِنني لَم يدخلْ ِفيِه الْخنثَى ، وكَذَا إذَا وقَف علَى الْبناِت لَم يدخلْ ِفيِه الْخنثَى 

ِإنْ وو ، وا هم لَمعا لَا نا ؛ ِلأَنضِقيلَ لَا أَيا وتِبن ا أَونكُونَ ابا أَنْ يلُو إمخلَا ي هثَى ؛ ِلأَننلَ الْخخاِت دنالْبو ِننيلَى الْبع قَف
هاتنلُ ِفيِه بخدٍد لَا ييِني زلَى بع قَفو لَواِت ، ونالْب لَا ِمنو ِننيالْب ِمن سلَي هلُ ؛ ِلأَنخدي.    

  

   مسأَلَةٌ  

 ِليقعتٍط ورِبش لَّقَهع ه؛ ِلأَن اتم أَو ِرئب ِصحِضي لَا يقَفْت أَرو ذَا فَقَدِضي هرم ِمن لٌ قَالَ إنْ ِمتجاِت راِقعقَالَ ِفي الْو
ا فَاجعلُوا أَرِضي وقَفَا جاز والْفَرق أَنَّ هذَا تعِليق التوِكيِل الْوقِْف ِبالشرِط لَا يِصح ، وِإنْ قَالَ إنْ ِمت ِمن مرِضي هذَ

 وزجي ذَِلكِط ورِبالش.   

 لُهقَو  

   ويِصح وقْف الْعقَاِر  

 أِْبيدالت اهضقْتم قْفالْوو دأَبتا يِمم ه؛ ِلأَن.   

 لُهقَو  

   ف ما ينقَلُ ويحولُ ولَا يجوز وقْ 

 ِقفأَنْ ي وهِرِه ويا ِلغعبكُونَ تقُوِل إلَّا أَنْ ينالْم قْفو وزجلَا ي ِدينجقَالَ الْخ قْفُهو ِصحأِْبيِد فَلَا يلَى التقَى عبلَا ي ه؛ ِلأَن
فَيكُونونَ وقْفًا معها تبعا أَو جرت الْعادةُ ِبوقِْفِه كَالْمر ِلحفِْر الْقُبوِر أَو الِْجنازِة وِثياِب أَرضا ِفيها أَثْوار وعِبيد ِلمصاِلِحها 

دونَ أَغْصاِنها إلَّا ِفيما يعتاد قَطْعه الِْجنازِة ، ولَو وقَف الْأَشجار الْقَاِئمةَ لَا يجوز ِقياسا ويجوز اسِتحسانا وينتفَع ِبِثماِرها 
ِليبنى ِبِه كَشجِر الِْخلَاِف وهو الضرح قَالَ ِفي الْواِقعاِت إذَا وقَف ثَورا علَى أَهِل قَريٍة ِللِْإنزاِء علَى بقَِرِهم لَا يِصح ؛ ِلأَنَّ 

ا ِفيما ِفيِه تعارف ولَا تعارف ِفي هذَا وِعند الشاِفِعي يجوز ثُم إذَا جاز ِعنده الْوقْف علَى الِْإنزاِء لَا وقْف الْمنقُوِل لَا يِصح إلَّ
 لُهقَو ِلذَِلك وِقفْهي لَم هِث ؛ ِلأَنرِفي الْح الُهمِتعاس وزجي  

 إذَا و فوسو يقَالَ أَبو ازج هِبيدع مها وِتهأَكَرا وقَِرهةً ِببعيض قَف   

، وكَذَا ساِئر آلَاِت الِْحراثَِة ؛ ِلأَنه تبع ِللْأَرِض ِفي تحِصيِل ما هو الْمقْصود ولَا يجوز ِللْواِقِف ِعتقُهم ؛ ِلأَنهم قَد خرجوا 
عتقَهم لَم يعِتقُوا ونفَقَةُ الْعِبيِد والْبهاِئِم ِمن حيثُ شرطُ الْواِقِف فَِإنْ لَم يشِرطْ شيئًا فَِفي أَكْساِبِهم فَِإنْ لَم عن ِملِْكِه فَِإنْ أَ

فَقَِتِه فَنِبن هبِف كَسي لَم ٍض أَورِلم هبطَّلَ كَسعت ا أَوكَاِسب دبالْع كُنِقيلَ يو لَه با لَا كَسم قتا إذَا أَعاِل كَمِت الْميِفي ب هفَقَت
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زمهم نفَقَته علَى الْواِقِف ما دام حيا فَِإنْ مات فَِفي بيِت الْماِل ؛ ِلأَنَّ التِركَةَ انتقَلَت إلَى الْورثَِة ولَم ينتِقلْ الْعبد إلَيِهم فَلَا يلْ
 لُهقَو هفَقَتِه نلَيع نلَى مع هِهيزجتو هفَكَفَن دبالْع اتفَِإنْ م هفَقَتن  

   وقَالَ محمد يجوز حبس الْكُراِع والسلَاِح ِفي سِبيِل 

   اللَِّه 

 وهو اسِتحسانٌ ِعنده ويدخلُ ِفي ذَِلك الِْإِبلُ ؛ ِلأَنَّ الْعرب يجاِهدونَ الْكُراع هو الْخيلُ وأَبو يوسف معه علَى ما قَالُوا
نشاِر علَيها ويحِملُونَ علَيها السلَاح قَالَ محمد ويجوز وقْف ما ِفيِه تعاملٌ ِمن الْمنقُولَاِت كَالْفَأِْس والْمر والْقَدوِم والِْم

 دمحِل ملَى قَواِر عصاِء الْأَمفُقَه أَكْثَرو وزجلَا ي فوسأَِبي ي دِعنِب والْكُتاِحِف وصالْموِر والْقُدا واِبهِثيِة وازالِْجنو.   

 لُهقَو  

  ِليكُهملَا تو هعيب زجي لَم قْفالْو حِإذَا صو   

نْ يكُون مشاعا ِعند أَِبي يوسف فَيطْلُب الشِريك الِْقسمةَ فَتِصح مقَاسمته أَما امِتناع الْبيِع والتمِليِك فَِلأَنه قَد زالَ ِملْكُه إلَّا أَ
 هنع.  

نما ِهي تمِييز الْحقُوِق وتعِديلُ الْأَنِصباِء ، وِإنما خص أَبو يوسف ؛ ِلأَنَّ وأَما الِْقسمةُ فَِلأَنها لَيست ِبتمِليٍك ِمن ِجهِتِه ، وِإ
خاِلٍص ِعنده يجوز وقْف الْمشاِع ثُم إنْ وقَف نِصيبه ِمن عقَاٍر مشترٍك فَهو الَِّذي يقَاِسم شِريكَه ، وِإنْ وقَف ِنصف عقَاٍر 

لَه فَاَلَِّذي يقَاِسمه الْقَاِضي أَو يِبيع الْباِقي ِمن نِصيِبِه علَى رجٍل ثُم يقَاِسم الْمشتِري ثُم يشتِري ذَِلك ِمنه ؛ ِلأَنَّ الْواِحد لَا 
فَضلُ دراِهم إنْ أَعطَى الْواِقف لَا يجوز ؛ ِلأَنه بيع الْوقِْف ، وِإنْ يجوز أَنْ يكُونَ مقَاِسما ومقَاسما وِإذَا كَانَ ِفي الِْقسمِة 

 لُهِة قَواياًء كَذَا ِفي الِْهداِهِم ِشررِر الدكُونُ ِبقَديو ازج اِقفطَى الْوأَع  

    سواٌء شرطَ ذَِلك الْواِقف أَو لَم يشِرطْ والْواِجب أَنْ يبتِدئ ِمن ارِتفَاِع الْوقِْف ِبِعمارِتِه 

 ةٌ لَهِقيبت اَءِة ِبذَِلكدِفي الْباِلِحِه وصم ِمن هتار؛ ِلأَنَّ ِعم.   

 لُهقَو  

   وِإنْ وقَف دارا علَى سكْنى ولَِدِه فَالِْعمارةُ علَى من لَه السكْنى  

الَبةَ ِبالِْعمارِة لَا أَنْ يجبر علَى ِفعِلها ، وِإنما كَانت الِْعمارةُ علَى من لَه السكْنى ؛ ِلأَنَّ الْخراج ِبالضماِن فَصار يعِني الْمطَ
 لُهِتِه قَومى ِبِخدوصِد الْمبفَقَِة الْعكَن  

   ِقريا آجرها الْحاِكم وعمرها ِبأُجرِتها فَِإذَا عمرت ردها إلَى من لَه السكْنى فَِإنْ امتنع ِمن ذَِلك أَو كَانَ فَ 

ت حق صاِحِب ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلك ِرعايةَ الْحقَّيِن حق الْواِقِف وحق صاِحِب السكْنى وِلأَنه إذَا آجرها وعمرها ِبأُجرِتها يفُو
السكْنى ِفي وقٍْت دونَ وقٍْت ، وِإنْ لَم يعمرها تفُوت السكْنى أَصلًا فَكَانَ الْأَولُ أَولَى ولَا يجبر الْممتِنع علَى الِْعمارِة ِلما 
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ي الْمزارعِة ولَا يكُونُ امِتناعه ِرضا ِمنه ِببطْلَاِن حقِِّه ولَا تِصح إجارةُ من لَه ِفيِه ِمن إتلَاِف ماِلِه فَأَشبه امِتناع صاِحِب الْبذِْر ِف
 لُهاِلٍك قَوم رغَي هى ؛ ِلأَنكْنالس  

 احتاج إلَيِه ، وِإنْ استغنى عنه أَمسكَه حتى وما انهدم ِمن ِبناِء الْوقِْف وآلَِتِه صرفَه الْحاِكم ِفي ِعمارِة الْوقِْف إنْ 
   يحتاج إلَى ِعمارِتِه فَيصِرفَه ِفيها 

 لُهلَاِح قَوإلَى الِْإص هنثَم ِرفصو ِضِعِه ِبيعوِنِه إلَى ميةُ عادإع ذَّرعِإنْ تو ،  

 م نيب هقِْسمأَنْ ي وزجلَا يقِْف وِحقِّي الْوتس   

   .يعِني النقْض ؛ ِلأَنه جزٌء ِمن الْعيِن ولَا حق ِللْموقُوِف علَيِهم ِفيِه ، وِإنما حقُّهم ِفي الْمناِفِع 

 لُهقَو  

   يِه جاز ِعند أَِبي يوسف وِإذَا جعلَ الْواِقف غَلَّةَ الْوقِْف ِلنفِْسِه أَو جعلَ الِْولَايةَ إلَ 

 ارفَص ضالْقَب دوجي فِْسِه لَمِلن طَ ذَِلكرفَِإذَا ش ضقِْف الْقَبِط الْورش ٍد أَنَّ ِمنمحِل مأَص ٍد ؛ ِلأَنَّ ِمنمحم دِعن وزجلَا يو
ولَا } أَنَّ النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام كَانَ يأْكُلُ ِمن صدقَِتِه الْموقُوفَِة { ِبي يوسف كَمن شرطَ بقْعةً ِمن الْمسِجِد ِلنفِْسِه وِلأَ

 ِعند أَِبي يوسف ، وقَالَ يِحلُّ الْأَكْلُ ِمنه إلَّا ِبشرٍط ، ولَو شرطَ الِْخيار ِفي الْوقِْف ِلنفِْسِه ثَلَاثَةَ أَياٍم جاز الْوقْف والشرطُ
محمد الْوقْف باِطلٌ كَذَا ِفي الِْهدايِة ، ولَو أَنَّ الْواِقف شرطَ الِْولَايةَ ِلنفِْسِه وكَانَ غَير مأْموٍن فَِللْقَاِضي أَنْ ينِزعه ِمن يِدِه 

   .وِصي إذَا كَانَ غَير مأْموٍن نظَرا ِللصغاِر نظَرا ِللْفُقَراِء كَما لَه أَنْ يخِرج الْ

 لُهقَو  

   وِإذَا بنى مسِجدا لَم يزلْ ِملْكُه عنه حتى يفِْرده عن ِملِْكِه ِبطَِريِقِه ويأْذَنَ ِللناِس ِبالصلَاِة ِفيِه  

  .ِه تعالَى إلَّا ِبِه أَما الِْإفْراد فَِلأَنه لَا يخلُص ِللَّ

وأَما الصلَاةُ ِفيِه فَِلأَنه لَا بد ِمن التسِليِم ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد وتسِليمه أَنْ يأْذَنَ ِللناِس ِبالصلَاِة ِفيِه فَيكُونُ ذَِلك ِبمنِزلَِة 
ا ِفيِه فَكَأَنلَّوِض فَِإذَا صالْقَب لُهقَو وهضقَب مه  

   فَِإذَا صلَّى ِفيِه واِحد زالَ ِملْكُه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد  

لْمسِجد يبنى لَها ِفي ؛ ِلأَنَّ ِفعلَ كُلِّ الناِس متعذِّر فَيشترطُ أَدناهم وعن محمٍد أَنه يشترطُ الصلَاةُ ِفيِه ِبالْجماعِة ؛ ِلأَنَّ ا
 لُهاِلِب قَوالْغ  
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   وقَالَ أَبو يوسف يزولُ ِملْكُه ِبقَوِلِه جعلْته مسِجدا  

اِرِه مِط دسذَ ِفي وخِإنْ اتاِق ، وتقَاطٌ ِللِْملِْك كَالِْإعإس هٍط ؛ ِلأَنرِبش سلَي هدِعن ِليمسوِل ؛ ِلأَنَّ التخاِس ِبالدأَِذنَ ِللنا وِجدس
 هِلأَنو هِع ِمننالْم قح لَهِحيطٌ ِبِه وم ِتِه ؛ ِلأَنَّ ِملْكَهوم دعب هنثَ عوريو هِبيعأَنْ ي لَهلَى ِملِْكِه واِرِه كَانَ عد نع هفِْردي لَمِفيِه و

ِللَِّه ؛ ِلأَن لُصخي ٍة لَملَى ِحدِجِد طَِريقًا عسلْ ِللْمعجي لَمفِْسِه وِلن قَى الطَِّريقأَب ه.  

فَلَهأَس كَنس ا أَوِجدسِزِلِه منطِْح ملَى سى عنِإنْ با ، واِلصا خِجدسم ارص هزيمطَِريقًا و لَه دأَفْراِس وِللن هرا إذَا أَظْهأَمو وفَه 
ِمرياثٌ ِعندهما ، وقَالَ أَبو يوسف يكُونُ مسِجدا ، وِإنْ جعلَ أَسفَلَه مسِجدا وفَوقَه مسكَنا وأَفْرد لَه طَِريقًا جاز إجماعا ؛ 

ونَ الْعفِْل دِفي الس قَّقحتي ذَِلكو دأَبتا يِمم ِجدسِلأَنَّ الْم قَهفَِإذَا كَانَ فَو ظَّمعم ِجدس؛ ِلأَنَّ الْم وزجلَا ي هٍد أَنمحم نعلِْو و
بتاع هاِزِل فَكَأَننالْم أَى ِضيقرو اددغلَ بخد ِن ِحنييهجِفي الْو هزوج هأَن فوسأَِبي ي نعا وِظيمعت كُني لَم كَنسمر   

الضرورةَ وعن محمٍد أَنه أَجاز ذَِلك أَيضا ِحني دخلَ الري قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا غَصب أَرضا فَبناها مسِجدا أَو حماما فَلَا 
نْ غَصب دارا فَبناها مسِجدا لَا يِحلُّ ِلأَحٍد أَنْ يصلِّي ِفيِه ولَا بأْس ِبدخوِل الْمسِجِد ِللصلَاِة ودخوِل الْحماِم ِلِلاغِْتساِل ، وِإ

 ، أَنْ يدخلَه ، وِإنْ جِعلَ جاِمعا لَا يجمع ِفيِه وِإنْ جعلَها طَِريقًا لَا يِحلُّ ِلأَحٍد أَنْ يمر ِبها ذَكَره ِفي باِب الْحظِْر والِْإباحِة
ولَو خِرب ما حولَ الْمسِجِد ولَم يبق ِعنده أَحد يبقَى مسِجدا أَبدا ِعند أَِبي يوسف إلَى يوِم الِْقيامِة ؛ ِلأَنه قَد يصلِّي ِفيِه 

لَى ورثَِتِه بعد موِتِه ؛ ِلأَنه عينه ِلنوِع قُربٍة ، وقَد انقَطَعت ، وِإنْ الْمارةُ والْمساِفرونَ ، وقَالَ محمد يعود ِملْك الْباِني ِفيِه إ
 اُستغِني عن حصِر الْمسِجِد وخشِبِه وحنِفيِتِه نِقلَ إلَى مسِجٍد آخر ِعند أَِبي يوسف ، وقَالَ بعضهم يباع ويصرف ِفي

  .مصاِلِح الْمسِجِد ولَا يجوز صرف نقِْضِه إلَى ِعمارِة ِبئٍْر ؛ ِلأَنها لَيست ِمن ِجنِس الْمسِجِد 

مسِجِد لَا يجوز وكَذَا الِْبئْر لَا يصرف نقْضها إلَى مسِجٍد بلْ يصرف إلَى ِبئٍْر أُخرى ، ولَو وقَف علَى دهِن السراِج ِللْ
وضعه ِلجِميِع اللَّيِل بلْ ِبقَدِر حاجِة الْمصلِّني ويجوز إلَى ثُلُِث اللَّيِل أَو ِنصِفِه إذَا اُحِتيج إلَيِه ِللصلَاِة ِفيِه وهلْ يجوز أَنْ 

   وِضع ِلأَجِل الصلَاِة فَلَا بأْس ِبذَِلك إلَى أَنْ يفْرغُوا ِمن الصلَاِة قَولُه يدرس الِْكتاب علَى ِسراِج الْمسِجِد ينظُر إنْ كَانَ

 ذَِلك نع لْ ِملْكُهزي ةً لَمرقْبم هضلَ أَرعج اطًا أَوِرب ِبيِل أَوو السنب هكُنسا يانخ أَو ِلِمنيسةً ِللْمى ِسقَاينب نمأَِبي و دِعن 
 اِكمِبِه ح كُمحِنيفَةَ إلَّا أَنْ يح.  

   وقَالَ أَبو يوسف يزولُ ِملْكُه ِبالْقَوِل ، وقَالَ محمد إذَا استقَى الناس ِمن السقَايِة وسكَنوا الرباطَ والْخانَ

 الَ الِْملْكِة زرقْبوا ِفي الْمفَندو   

ِبي حِنيفَةَ أَنه لَم ينقَِطع حق الْعبِد عنه أَلَا ترى أَنَّ لَه أَنْ ينتِفع ِبِه فَيسكُن ِفي الْخاِن وينِزلَ ِفي الرباِط ويشرب ِمن ِلأَ
الِْإض اِكِم أَوالْح كْمطُ حرتشِة فَيرقْبِفي الْم ِفنديِة وقَاياِء ِبِخلَاِف السلَى الْفُقَرقِْف عا ِفي الْوِت كَموالْم دعا بافَةُ إلَى م

يم الْمسِجِد ؛ ِلأَنه لَم يبق لَه ِفيِه حق اِلانِتفَاِع فَخلَص ِللَِّه تعالَى ِمن غَيِر حكِْم الْحاِكِم وِلأَِبي يوسف أَنَّ ِمن أَصِلِه أَنَّ التسِل
لَيس ِبشرٍط لَاِزٍم فَكَانَ كَالِْعتِق وِلمحمٍد أَنَّ التسِليم ِعنده شرطٌ وذَِلك ِبما ذُِكر ِفي الِْكتاِب ويكْتفَى ِفيِه ِبالْواِحِد ِلتعذُِّر 

  . دفَنوا ِفي الْمقْبرِة كَانَ ذَِلك قَبضا فَصار كَالْمسِجِد إذَا صلِّي ِفيِه ِفعِل الِْجنِس كُلِِّه وعلَى هذَا الِْخلَاِف الِْبئْر وِلأَنهم إذَا
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الْفُقَراُء والْأَغِْني ِركتشيا وِفيه وعجالر ا فَلَهاِحِبهِد صِفي ي تِقيفَب ضا قَبلْ ِفيهصحي لَم دا أَحِفيه فَندي ا إذَا لَمأَماُء ِفي و
الدفِْن ِفي الْمقْبرِة والصلَاِة ِفي الْمسِجِد والشرِب ِمن السقَايِة ؛ ِلأَنَّ ذَِلك إباحةٌ وما كَانَ إباحةً لَا يختص ِبِه الْفَِقري دونَ 

 ِليكما التاهضقْتقَِة ؛ ِلأَنَّ مدِبِخلَاِف غَلَِّة الص ِنيانَ الْغمِة لَا ضقَايلَى السلَةُ عبسانُ الْمالِْكيز ِلفَتت لَوو ، ِنيِللْغ وزجفَلَا ي
بس اَللَّهو لَه ِقفَتا وِر ما ِفي غَيِملَهعتسي أَنْ يدعِصفَةُ التو ِمنى ضدعفَِإنْ ت دعِدِه ِبلَا تِفي ي ِلفَتت نلَى مالَى ععتو هانح

 لَمأَع.   
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   الغصب  كتاب 

هو ِفي اللُّغِة أَخذُ الشيِء ِمن الْغيِر علَى سِبيِل التغلُِّب سواٌء كَانَ مالًا أَو غَير ماٍل وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن أَخِذ ماٍل متقَوٍم 
 علَى وجٍه يِزيلُ يده عنه حتى كَانَ اسِتخدام الْعبِد والْحملُ علَى الدابِة غَصبا دونَ الْجلُوِس علَى محترٍم ِبغيِر إذِْن الْماِلِك

صبه ِليركَب لَه نخلًا ويجِني لَه السِريِر والِْبساِط ، وِإنما يكُونُ اِلاسِتخدام غَصبا إذَا استخدمه الْغاِصب ِلنفِْسِه كَما إذَا غَ
ثَمرته أَما إذَا قَالَ ِلتأْكُلَ أَنت أَيها الْعبد فَفَعلَ لَا يضمن ثُم الْغصب ِعندنا إزالَةُ الْيِد الْمِحقَِّة قَصدا وِإثْبات الْيِد الْمبِطلَِة 

  .ِضمنا 

قَالَ الشاِصِب وِد الْغاِدثَِة ِفي يِة الْحاديِفي الز هتفَاِئدا ونِحقَِّة ِضمِد الْمالَةُ الْيِإزا ودِطلَِة قَصبِد الْمالْي اتإثْب اللَّه هِحمر اِفِعي
ا ِعنمِكلَاهِن ومِصلَةٌ كَالستملَِد وفَِصلَةٌ كَالْوناِن معون ِهيو قَد هونٌ ؛ ِلأَنمضا ممِكلَاه هدِعناِصِب وِد الْغةٌ ِفي يانا أَمند

 هكْمالِْعلِْم فَح عِن إنْ كَانَ ميهجلَى وع بصالْغِحقَِّة وِد الْمالَةُ الْيإز دوجت ا لَمندِعنلَِد ولَى الْوِد عالْي اتإثْب هدِعن ِجدو
مأْثَم والْمغرم ، وِإنْ كَانَ ِبدوِنِه كَمن أَتلَف مالَ غَيِرِه يظُنه مالَه فَحكْمه الضمانُ ؛ ِلأَنه حق الْعبِد فَلَا يتوقَّف علَى قَصِدِه الْ

الْآيةَ ، وقَالَ تعالَى } ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل { قَوِلِه تعالَى ولَا إثْم علَيِه ؛ ِلأَنَّ الْخطَأَ موضوع والْغصب محرم ِل
 دِمِه ومن حرمةُ ماِل الْمسِلِم كَحرمِة{ الْآيةَ ، وقَالَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام } إنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما { 

 ِضنيِع أَربس ِبِه ِمن اللَّه قَهٍض طَوأَر ا ِمنرِشب بغَص { اللَّه هِحمقَالَ ر  

   ومن غَصب شيئًا ِمما لَه ِمثْلٌ فَهلَك ِفي يِدِه فَعلَيِه ضمانُ ِمثِْلِه إنْ كَانَ لَه ِمثْلٌ  

،   

 والْموزوناِت والْمعدوداِت الَِّتي لَا تتفَاوت فَِإنْ كَانَ موجودا وجب علَيِه رده ِبعيِنِه ، وِإنْ كَانَ هاِلكًا وهذَا ِفي الْمِكيلَاِت
أَوا ِفي ِحيِنِه وِمثِْلي بِل فَِإنْ غَصدبالْم قَامم قُوملَ يدِلِه ؛ ِلأَنَّ الْبدب در بجلَى وع قِْدري لَماِس وِدي النأَي نع قَطَعاناِنِه و

  .ِمثِْلِه فَعلَيِه ِقيمته يوم يختِصمونَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 الِْمثْلَ كَانَ ِفي ِذمِتِه إلَى أَنْ ينقَِطع وقَالَ أَبو يوسف يوم الْغصِب ، وقَالَ محمد وزفَر آِخر ما انقَطَع عن أَيِدي الناِس ؛ ِلأَنَّ
 قحالْت قَطَعا انلَم هأَن فوسِلأَِبي يو ا لَا ِمثْلَ لَهقِْت مالْو ِفي ذَِلك بغَص هكَأَن ارصةُ ِبالِْمثِْل وطَالَبالْم قَطَتس قَطَعا انفَلَم

عفَت ا لَا ِمثْلَ لَهِفي ِبم ِنيفَةَ أَنَّ الِْمثْلَ ثَاِبتِلأَِبي حو ا لَا ِمثْلَ لَهم بإذَا غَص لُهأَص وِجبالْم وِب إذْ هبِعقَاِد السان موي هتِقيم ربت
انَ لَه أَنْ يطَاِلبه ِبِه ، وِإنما ينتِقلُ ِمن الِْمثِْل إلَى الِْقيمِة يوم ِذمِتِه بعد انِقطَاِعِه ِبدلَالَِة أَنه لَو لَم يطَاِلبه ِبِه حتى وِجد الِْمثْلُ كَ

جِبر الْخصومِة فَوجب أَنْ تعتبر ِقيمته يومِئٍذ قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا أَحضر الْغاِصب الِْمثْلَ ِفي حاِل اِلانِقطَاِع وتكَلَّف ذَِلك أُ
  .الْماِلك علَى أَخِذِه 

 لُها قَواعمِب إجصالْغ موي هتِه ِقيملَيفَع ا لَا ِمثْلَ لَهم با إذَا غَصأَمو  
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  هتِه ِقيملَيفَع ا لَا ِمثْلَ لَهِإنْ كَانَ ِممو   

اِوِت والثِّياِب والْعِبيِد والدواب وأَشباِه ذَِلك ِمما لَا يكَالُ ولَا يوزنُ وِفي الْبر يعِني يوم الْغصِب وذَِلك ِمثْلُ الْعدِدي الْمتفَ
دلَى رع قِْدري ةَ إذَا لَمالِْقيم الِْمثْلَ أَو نمضا يمِإنو ، لَا ِمثْلَ لَه هةُ ؛ ِلأَنِعِري الِْقيملُوِط ِبالشخالْم قِنِه ؛ ِلأَنَّ حيوِب ِبعصغالْم 
ودقْصِلأَنَّ الْمو اهِلِه إلَّا ِبِرضدإلَى ب وعجالر زجي لَم لَى ذَِلكع راِلِه فَِإذَا قَدِن مياِلِك ِفي عالْم   

فَِإذَا دفَع بدلَها مع الْقُدرِة علَيها فَِهي ظُلَامةٌ أُخرى ، أَلَا ترى أَنه لَا إزالَةُ الظُّلَامِة وذَِلك يكُونُ ِبرد الْعيِن ما دامت باِقيةً 
نلَا يِض والْقَب موِة يالِْقيم دِه رلَيِة فَعالِْقيم دِه رلَيع بجإذَا و اِرِه ثُمِتيِرِه إلَّا ِباخِفي ِملِْك غَي لَه وزجِة يِة ِقيمادإلَى ِزي ظَر

   .الْمغصوِب بعد الْقَبِض ِفي السعِر ولَا إلَى نقْصاِنها ؛ ِلأَنَّ الْقَبض هو السبب الْموِجب ِللضماِن 

 لُهقَو  

   وعلَى الْغاِصِب رد الْعيِن الْمغصوبِة  

وهةً وقَاِئم تاما دِني معي درةُ والِْقيم ِليالْأَص بوجِقيلَ الْملَفًا وخ لِّصخِة مالِْقيم درا قَالُوا ولَى مع ِليالْأَص بوجالْم 
عِن يياِم الْعاِل ِقيوِب ِفي حصغالْكَفَالَِة ِبالْمِن وهالراَءِة ورِفي الْب هتفَاِئدو لِّصخِن ميالْع اِصبالْغ هِمن وبصغأَ الْمرِني إذَا أَب

 نهكَذَا الرِن ، ويانُ الْعمقُطُ ضسياَءةُ ورالْب ِصحةُ تالِْقيم اِجبقَالَ الْو نم دِدِه فَِعنةٌ ِفي يقَاِئم ِهيِن وياِن الْعمض ِمن
اِر وِتبلَى اعاِن عِصحالْكَفَالَةُ يةً واِريج بغَص نا ِفيمضأَي هتفَاِئدو ِصحِن لَا ييالْع دوِب رجاِر وِتبلَى اععِة ووِب الِْقيمج

ونٌ ويدم ه؛ ِلأَن ِذِه أَلْفكَاةُ ِفي هالز ِجبلَا ت هلُ فَِإنوا الْحهلَيالَ عح قَد أَلْف لَهو ا أَلْفهتكَاِن ِقيمِفي الْم دالر اِجبالْو
 لُهاِكِن قَوِت الْأَمفَاوِة ِبتِت الِْقيمفَاوِفيِه ِلت هبالَِّذي غَص  

 دِه ِببلَيع قِْضيي ا ثُمهرةً لَأَظْهاِقيب تكَان ا لَوهأَن لَمعى يتح اِكمالْح هسبا حلَاكَهى هعِإنْ ادا وِله   

 قدصِة فَلَا يِن إلَى الِْقيميالْع ِمن قَّهِقطَ حسأَنْ ي ِريدي وها وهقَاؤلُ بالْأَصِن ويِبالْع لِّقعتا ماِحِبهص ق؛ ِلأَنَّ ح هسبا حمِإنو ،
ك قَضى علَيِه ِبالِْمثِْل إنْ كَانَ ِمثِْليا أَو ِبالِْقيمِة إنْ لَم يكُن ِمثِْليا فَِإنْ كَانت فَِإنْ تصادقَا علَى هلَاِكها أَو قَامت لَه بينةٌ ِبذَِل

لُ أَنْ يكُونَ ِقيمتها زاِئدةً ِفي بدِنها يوم غَصبها فَردها ناِقصةً ضِمن النقْصانَ ، وِإنْ كَانت يوم غَصبها زاِئدةً ِفي السعِر ِمثْ
يوم غَصبها ِمائَتيِن فَردها وِهي تساِوي ِمائَةً لَم يضمن الزيادةَ ؛ ِلأَنَّ الزيادةَ ِفي السعِر غَير متحقِّقٍَة ، وِإنما هو شيٌء يلِْقيِه 

    ِفي الْعيِن والنقْصانُ ِفي السعِر كَذَِلك ؛ ِلأَنه فُتور يلِْقيِه اللَّه ِفي أَنفُِساللَّه ِفي أَنفُِس الناِس ِمن الرغْبِة

 غَصبها وِهي الناِس فَيزهدونَ ِفي ِشراِء الْعيِن والْعين ِفي الْحالَيِن جِميعا علَى ما ِهي علَيِه فَِلهذَا لَم يضمن الزيادةَ فَِإنْ
 نمضي اِوي ِمائَةً لَمست تارى صتِن حدِفي الْب تقَصن ِن ثُمياِوي ِمائَتست تارى صتا حِنهدِفي ب تاداِوي ِمائَةً فَزست

فَلَا ت ضا الْقَبهلَيع قَعي ةٌ لَمادا ِزيها ؛ ِلأَنندةَ ِعناديِلِه الزِر ِفعيِدِه ِبغِفي ي لَتصةٌ حادا ِزيهِلأَنِر وعِة السادةً كَِزيونمضكُونُ م
هةَ ؛ ِلأَناديالز ِمنض تقَصى نتا حهدر ِمن عنتةٌ فَاماِقيةُ باديالزا وهاِحبا صهِلِه فَِإنْ طَلَبِر ِفعيِبغ لَكَتهو دالر ِمن عنتا املَم 

   .صار ضاِمنا كَالْمودِع إذَا جحد الْوِديعةَ 
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 لُهقَو  

   والْغصب ِفيما ينقَلُ ويحولُ  

نيالَ بح نأَنَّ م لَى ذَِلكِليلُ عالدِويِل وحالتقِْل وِبالن لِّقعتِب مصانَ الْغم؛ ِلأَنَّ ض هعنمو اِلكَهم بغَص اِعِه أَوتم نيبٍل وجر 
ِمن ِحفِْظ ماِلِه حتى تِلف لَم يضمنه كَذَا ِفي الْيناِبيِع ، ولَو حولَ الْمتاع ونقَلَه فَهلَك ضِمنه والنقْلُ والتحِويلُ واِحد وِقيلَ 

   ِمن مكَان وِإثْباته ِفي مكَان آخر والنقْلُ يستعملُ ِبدوِن الِْإثْباِت ِفي مكَان آخر قَولُه التحِويلُ النقْلُ

  هنمضي دمحقَالَ مو ، فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن هنمضي ِدِه لَمِفي ي لَكا فَهقَارع بِإذَا غَصو   

اكُه إنما يكُونُ ِبانِهداِم الِْبناِء ِبآفٍَة سماِويٍة أَو ِبذَهاِب تراِبِه أَو ِبغلَبِة السيِل علَى الْأَرِض فَيذْهب ِبأَشجاِرِه وتراِبِه فَِإذَا وهلَ
  .كَانَ ِمثْلُ هذَا فَلَا ضمانَ علَيِه ِعندهما 

ي دمحقَالَ ما ومهدِلِف ِعنتلَى الْمع هانماِس فَضالن ٍد ِمنِل أَحاُء ِبِفعيِذِه الْأَشه ثَتدفَِإنْ ح نمض.  

متِلِف وأَجمعوا وقَالَ محمد هو مخير إنْ شاَء ضمن الْغاِصب ، وِإنْ شاَء ضمن الْمتِلف فَِإنْ ضمن الْغاِصب رجع علَى الْ
علَى أَنها لَو تِلفَت ِمن سكْناه ضِمن ؛ ِلأَنه تِلف ِبِفعِلِه وقَولُ الشاِفِعي ِفي غَصِب الْعقَاِر ِمثْلُ قَوِل محمٍد ِلتحقُِّق إثْباِت الْيِد 

ِد الْمالُ يوز ِة ذَِلكوررض ِمنِة واِصبالْغ بصا أَنَّ الْغملَهٍة واِحدالٍَة واِحٍد ِفي حلٍّ وحلَى مِن عيداِع الْيِتمالَِة اجِتحاِلِك ِلاس
ولُ إلَّا ِبِإخزاِلِك لَا تالْم دقَاِر ؛ ِلأَنَّ يِفي الْع روصتذَا لَا يهِن ، ويٍل ِفي الْعاِلِك ِبِفعِد الْمالَِة يلٌ ِفيِه لَا ِبِإزِفع وها وهناِجِه عر

 نمضِه فَلَا يلَيةً عاِحِبِه ثَاِبتص دي تكَاِن الَِّذي كَانِفي الْم قَارِلأَنَّ الْعِتِه واِشيم نع اِلكالْم دعا إذَا بكَم ارقَاِر فَصِفي الْع
قِْل وِبالن قَّقحتا يمإن بصالْغو لُهِويِل قَوحالت  

 قَصا نمو   

   ِبِفعِلِه وسكْناه ضِمنه ِفي قَوِلِهم جِميعا 

 لَافإت ه؛ ِلأَن.   

 لُهقَو  

  هِمنِلِه ضِر ِفعيِبغ ِلِه أَواِصِب ِبِفعِد الْغِفي ي وبصغالْم لَكِإذَا هو   

نْ كَانَ الْهلَاك ِبِفعِل غَيِرِه رجع علَيِه ِبما ضِمن ؛ ِلأَنه قَرر علَيِه ضمانا كَانَ يمِكنه أَنْ يتخلَّص ِمنه هذَا إذَا كَانَ منقُولًا فَِإ
 لُهِن قَويالْع دِبر  

   فَِإنْ نقَص ِفي يِدِه فَعلَيِه ضمانُ النقْصاِن  

ن حيثُ فَوات الْجزِء لَا ِمن حيثُ السعر ومراده غَير الربِوي أَما ِفي الربِوي لَا يمِكن ضمانُ النقْصاِن مع يعِني النقْصانَ ِم
عين صِحيحةً يوم غَصِبها ثُم تقَوم ناِقصةً فَيغرم اسِترداِد الْأَصِل ؛ ِلأَنه يؤدي إلَى الربا وِإذَا وجب ضمانُ النقْصاِن قُومت الْ
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 لَ ذَِلكقَب تنز كُنت لَمِدِه وِفي ي تنةً فَزأَم تكَان أَو لَ ذَِلكقَب قأَب كُني لَمِدِه وي ِمن قا فَأَبدبع بِإنْ غَصا ، ومهنيا بم
قَترس اِصِب أَوِد الْغى ِفي يما حهابِإنْ أَصا ، ونالزاِق والِْإبِرقَِة والس ةَ ِمناِريالْجو دبالْع قَصا نانُ مماِصِب ضلَى الْغفَع 

مِتها ؛ ِلأَنَّ الْموت لَيس ِمن الْحمى الَِّتي فَردها محمومةً فَماتت ِعند صاِحِبها ضِمن الْغاِصب ما نقَصتها الْحمى دونَ ِقي
كَانت ِفي يِد الْغاِصِب ، وِإنما هو ِمن الْحمى الَِّتي حدثَت ِفي يِد صاِحِبها ؛ ِلأَنَّ الْحمى يحصلُ ِمنها الْأَلَم جزًءا فَجزًءا 

ددجتا يلُ ِبمكَامتت ا ثُمهتِقيم ِمناِصِب ضِد الْغِفي ي تاتةً فَموممحا مهبِإنْ غَصو ، ذَِلك ِمن وتمِدِه فَتعب ى ِمنمالْح ِمن 
الز دِبح ا فَأُِخذَتهبغَص ثُم قَترس لَى أَووِد الْمِفي ي تنز تا فَِإنْ كَانهبغَص موةً يوممحفَلَا م ذَِلك ِمن تاتِرقَِة فَمالسا ون

ضمانَ علَيِه ؛ ِلأَنها تِلفَت ِبسبٍب كَانَ ِفي يِد الْمولَى ، وكَذَا لَو حِبلَت ِفي يِد الْغاِصِب ِمن زوٍج كَانَ لَها ِفي يِد الْمولَى 
   ِصِب ، وكَذَا لَو كَانَ الْمولَى أَحبلَها ثُم غَصبهافَماتت ِمن ذَِلك فَلَا ضمانَ علَى الْغا

 ا لَوكَم ولَى فَهوِد الْمٍب كَانَ ِفي يبلَ ِبسصح لَفاِصِب ؛ ِلأَنَّ التلَى الْغانَ عمِل لَا ضبالْح اِصِب ِمنِد الْغِفي ي تاتفَم
ِصِب فَِإنْ كَانَ الْغاِصب غَصبها وِهي حبلَى ِمن غَيِر إحباٍل ِمن الْمولَى ولَا ِمن زوٍج كَانَ لَها ِفي قَتلَها الْمولَى ِفي يِد الْغا

ِر ِفعياِصِب ِبغِد الْغِفي ي ِلفَتا تها ؛ ِلأَنهتِقيم ِمنض ذَِلك اِصِب ِمنِد الْغِفي ي تاتلَى فَموِد الْمٍب كَانَ يبلَا ِبسلَى ووِل الْم
ِفي يِدِه فَِإنْ زنت أَو سرقَت ِفي يِد الْغاِصِب فَردها علَى الْمولَى فَأُِخذَت ِبذَِلك ِفي يِدِه فَعلَى الْغاِصِب ِقيمتها ؛ ِلأَنها 

   .تِلفَت ِبسبٍب كَانَ ِفي يِدِه 

 لُهقَو  

 ذَب نما وهانقْصن هنماَء ضِإنْ شِه ، وا إلَيهلَّمسا وهتِقيم هنماَء ضاِر إنْ شا ِبالِْخياِلكُهِرِه فَماةَ غَيش ح   

ي ِروايٍة يضمنه نقْصانها وِإنْ كَانت ، وهذَا ظَاِهر الروايِة وهو قَولُ محمٍد ، وكَذَا لَو سلَخها وقَطَّع لَحمها ولَم يشِوِه وِف
الدابةُ غَير مأْكُولَِة اللَّحِم فَقَطَع طَرفَها فَِللْماِلِك أَنْ يضمنه جِميع ِقيمِتها ِلوجوِد اِلاسِتهلَاِك ِمن كُلِّ وجٍه ِبِخلَاِف الْمأْكُولَِة 

.   

 لُهقَو  

 رخ نمو هانقْصن ِمنا ضِسريقًا يرِرِه خغَي بثَو ق   

 لُهقَو بيالْع نمضفَي بيع لَهخا دمِإنٍه ، وجكُلِّ و ةٌ ِمنقَاِئم نياِلِكِه ؛ ِلأَنَّ الْعِلم بالثَّوو  

   ماِلِكِه أَنْ يضمنه جِميع ِقيمِتِه وِإنْ خرقَه خرقًا كَِثريا يبِطلُ عامةَ مناِفِعِه فَِل 

؛ ِلأَنه اسِتهلَاك لَه وِإذَا ضِمن ِقيمته ملَكَه ؛ ِلأَنَّ صاِحبه لَما ملَك الِْقيمةَ ملَك الْغاِصب بدلَها حتى لَا يجتِمع ِفي ِملِْك 
نْ شاَء صاِحب الثَّوِب ضمنه النقْصانَ ؛ ِلأَنه لَم يستهِلكْه اسِتهلَاكًا تاما ولَا اتصلَ ِبِزيادٍة الْمغصوِب ِمنه الْبدلَاِن ، وِإ

ولُه لَم يستهِلكْه اسِتهلَاكًا تاما يحترز والْمماثَلَةُ ِفيِه غَير معتبرٍة فَِلهذَا جاز أَنْ يضمنه النقْصانَ ويأْخذَه كَذَا ِفي شرِحِه فَقَ
 لُهقَووِن وزوالْمِكيِل والْم ِمن زرتحٍة يربتعم راثَلَةُ غَيمالْمو لُهقَوو هغبص ا لَوِمم زرتحٍة يادلَ ِبِزيصلَا اتو لُهقَوو قَهرأَح ا لَوِمم
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ا ، خِسريِلِه يلَِة قَوقَابِفي م هذَكَر هثَلَّثَِة ؛ ِلأَناِء الْمِبالت وا هكَِثري لُهقَوِريقًا وخقُلْ تي لَمقًا ورِلِه خِليِل قَوِفيِف ِبدخِبالت وه قر
صِغريا كَذَا ِفي الْمستصفَى واختلَف الْمتأَخرونَ ِفي الْخرِق الْفَاِحِش قَالَ ولَو كَانَ ِبالْباِء الْموحدِة لَقَالَ ِفي الْأَوِل خرقًا 

صا لَا يِقيلَ مِة وِف الِْقيمانَ ِنصقْصن بجا أَوم مهضعقَالَ بو ، ِسريي هونا دمِة وِع الِْقيمبانَ رقْصن بجا أَوم وه مهضعب لُح
  .الْباِقي بعده ِلثَوٍب 

وِفي الِْهدايِة إشارةُ الِْكتاِب إلَى أَنَّ الْفَاِحش ما يبطُلُ ِبِه عامةُ الْمناِفِع والصِحيح أَنه ما يفُوت ِبِه بعض الْعيِن وبعض الْمنفَعِة 
  .ن الْمنفَعِة ، وِإنما يدخلُ ِفيِه النقْصانُ والْيِسري ما لَا يفُوت ِبِه شيٌء ِم

ِرقٍل اخجقَالَ ِلر لَوو ، ذَِلك عِسِه ملُب اِس ِمناطُ النسأَو ِكفنتسا يم ِحيِط الْفَاِحشِفي الْمو   

ِه يضمن ِقسمته مكْتوبا ِعند أَكْثَِر الْمشاِيِخ ولَا يضمن الْمالَ ؛ ِلأَنَّ ثَوِبي هذَا فَفَعلَ يأْثَم ولَا يضمن وِإنْ خرق صك غَيِر
   .الِْإتلَاف صادف الصك ولَم يصاِدف الْمالَ 

 لُهقَو  

 ا وهمالَ اسى زتاِصِب حِل الْغةُ ِبِفعوبصغالْم نيالْع تريغِإذَا تا ولَكَهما وهنع هوِب ِمنصغالْم الَ ِملْكا زاِفِعهنم ظْمع
   الْغاِصب وضِمنها إلَى آِخِرِه 

ند الْمحقِِّقني ِمن وِعند الشاِفِعي لَا ينقَِطع حق الْماِلِك عنها وقَولُه وملَكَها الْغاِصب قَالَ نجم الديِن النسِفي الصِحيح ِع
أَصحاِبنا أَنَّ الْغاِصب لَا يمِلك الْمغصوب إلَّا ِعند أَداِء الضماِن أَو الْقَضاِء ِبالضماِن أَو ِبتراِضي الْخصميِن علَى الضماِن فَِإذَا 

و الِْملْك تِذِه الثَّلَاثَِة ثَبه ٌء ِمنيش ِجدو لُهاوناِصِب تِحلُّ ِللْغلَا ي الِْملْك تِذِه الثَّلَاثَِة إذَا ثَبه ٍء ِمنيوِد شجو دعبِإلَّا فَلَا و
 لُهِفي ِحلٍّ قَو هاِحبص لَهعجإلَّا أَنْ ي  

   ولَم يِحلَّ لَه اِلانِتفَاع ِبها حتى يؤدي بدلَها  

 إلَى أَنه إذَا قَضى الْقَاِضي ِبالضماِن لَا يِحلُّ لَه اِلانِتفَاع ما لَم يؤد الضمانَ ولَيس كَذَِلك فَقَد نص ِفي الْمبسوِط ِفيِه إشارةٌ
لُّ لَه اِلانِتفَاع ؛ ِلأَنَّ حق الْماِلِك صار مستوِفيا ِبالْبدِل أَنه يِحلُّ لَه اِلانِتفَاع إذَا قَضى الْقَاِضي ِبالضماِن ثُم إذَا أَدى الْبدلَ يِح

نه فَجِعلَ مبادلَةً ِبالتراِضي ، وكَذَا إذَا أَبرأَه ِلسقُوِط حقِِّه ، وكَذَا إذَا ضمنه الْحاِكم أَو ضمنه الْماِلك ِلوجوِد الرضا ِمنه ؛ ِلأَ
   .لَا يقِْضي الْحاِكم إلَّا ِبطَلَِبِه 

 لُهقَو  

   وِإنْ غَصب ِفضةً أَو ذَهبا فَضربها دراِهم أَو دناِنري أَو آِنيةً لَم يزلْ ِملْك ماِلِكها عنها ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

لَا ياِصِب وَء ِللْغيلَا شا وذَهأْخا فَيضاٍق أَيا بونزوم هنكَواٍق وب مٍه ؛ ِلأَنَّ اِلاسجكُلِّ و ةٌ ِمناِقيب نيئًا ؛ ِلأَنَّ الْعيِلِه شمِطيِه ِلعع
 لُهقَو ودجوا ِفيِه مبانُ الريركَذَا جو ،  
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 وِب ِمنصغِبيلَ ِللْملَا س دمحمو فوسو يقَالَ أَبا وهبِة الَِّتي غَصِه ِمثْلُ الِْفضلَيعِة ووبرضاِنِري الْمنالداِهِم ورلَى الدع ه
 اِصبا الْغلَكَهمو   

  .؛ ِلأَنه أَحدثَ ِفيها صنعةً معتبرةً 

بهما دراِهم ولَا دناِنري بلْ جعلَهما صفَاِئح مطْلُوةً لَم تنقَِطع يد وأَما إذَا سبك الِْفضةَ أَو الذَّهب ولَم يصغهما ولَم يضِر
 ِفيها ِعند صاِحِبها عنها إجماعا ، ولَو غَصبه دراِهم فَخلَطَها ِبدراِهِمِه حتى صارت لَا تتميز فَعلَيِه ِمثْلُها ولَا شِركَةَ بينهما

أَِبي حِنيفَةَ ، وقَالَا هو ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمنه ِمثْلَها ، وِإنْ شاَء شاركَه ِبقَدِرها يعِني إذَا صاغَها حِليا أَو آِنيةً قَالَ ِفي 
ِعن ِه ِمثْلُهلَيكَانَ ع هعرا فَزامطَع هبإذَا غَص ِخيذَا إذَا الْكَرهِل ، وِبالْفَض قدصتا لَا يمهدِعنِل وِبالْفَض قدصتيِنيفَةَ وأَِبي ح د

نوى غَرسه ضِمن بعد انِعقَاِد الْحب ِلتمكُِّن الْخبِث أَما لَو ضِمن قَبلَ انِعقَاِد الْحب طَاب لَه الْفَضلُ ِبالِْإجماِع ، وكَذَا كُلُّ 
فَنبت ضِمن ِقيمته يعِني إذَا غَصبه فَغرسه ؛ ِلأَنه إذَا نبت صار مستهلَكًا فَهو كَالْحب إذَا نبت ، وكَذَا إذَا غَصب دِقيقًا 

رت ِمِه أَواِل اسوِلز لَكَها موخفَر ارا فَصضيب أَو هزبذَا فَخةً فَِفي هِفينس ِملَها فَعبشخ أَو لَهزا فَغقُطْن ةً أَوآِني ا أَولَِبن لَهعا فَجاب
 هناِلِكِه عم ولُ ِملْكزكُلِِّه ي.   

 لُهقَو  

   يمتها ومن غَصب ساجةً فَبنى علَيها زالَ ِملْك ماِلِكها عنها ولَِزم الْغاِصب ِق 

، وقَالَ زفَر والشاِفِعي ينقُض الِْبناَء ويردها علَى صاِحِبها قَالَ الِْهندواِني إنما لَا ينقُض الِْبناَء ِعندنا إذَا بنى حوالَيها أَما إذَا 
دراِب يالِْكت ِإطْلَاقو قُضنا يفِْسهلَى نى عنِه بلَيِلِه عا ِلقَوهالَيوح ا أَوهلَيى عناٌء بوس قُضنلَا ي هِني أَنعي حالْأَص وهو ذَِلك 

 لَامالسلَاةُ ولَاِم { الصِفي الِْإس ارلَا ِضرو ررِن} لَا ضقَّيةُ الْحِفيوا تنِكنميو رراِء ضِفي قَلِْع الِْبنو ملْزٍر ِبأَنْ يرِر ضغَي ِمن 
   .الْغاِصب ِقيمتها إذْ ِهي تقُوم مقَامها 

 لُهقَو  

   ومن غَصب أَرضا فَغرس ِفيها أَو بنى ِفيها ِقيلَ لَه اقْلَع الِْبناَء والْغرس وردها إلَى ماِلِكها  

وِلأَنَّ ِملْك صاِحِب الْأَرِض باٍق فَِإنَّ الْأَرض لَم تِصر مستهلَكَةً } لَيس ِلِعرٍق ظَاِلٍم حق {  والسلَام ِلقَوِلِه علَيِه الصلَاةُ
اِمِه وِرِه ِبطَعغَي فلَ ظَرغا إذَا أَشا كَمفِْريِغهِبت اِصبالْغ رمؤا فَيِفيه قَّقحتلَا ي بصالْغو لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عى قَونعم }

 قٍق ظَاِلٍم حِلِعر سلَي { ادرالْمِبالظُّلِْم و قالِْعر ِصفوا وبِض غَصِفي الْأَر ِرسغالَِّذي ي وهٍق ظَاِلٍم وِلِذي ِعر سلَي أَي
  رِق ظَاِلٍم علَى الِْإضافَِة إلَى الِْعرِق قَولُه صاِحبه وِفي بعِض الرواياِت لَيس ِلِع

  لَه قْلُوعكُونُ الْميا وقْلُوعِس مرالْغاِء وةَ الِْبنِقيم لَه نمضاِلِك أَنْ يفَِللْم ِبقَلِْع ذَِلك قُصنت ضالْأَر تفَِإنْ كَان   

ضرِر عنهما ويضمن ِقيمته مقْلُوعا ؛ ِلأَنها الْحالَةُ الَِّتي يِجب ِفيها ردها فَتقَوم الْأَرض ِبدوِن ؛ ِلأَنَّ ِفيِه نظَرا لَهما ودفْع ال
يا بلَ مفَض نمضِبقَلِْعِه فَي رأْما أَنْ ياِحِبهِلص لَِكنا وا ِبهمهو مقَوتاِء والِْبنِر وجالش هتيب لَهخأَدفَِصيلًا و بغَص لَوا ، ومهن
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فَكَِبر حتى صار لَا يخرج إلَّا ِبهدِم الِْجداِر وقَلِْع الْباِب فَِإنْ كَانت ِقيمةُ الْفَِصيِل أَكْثَر ِمن ِقيمِة الداِر وجب علَيِه هدم الِْبناِء 
الْفَِصيِل ، و دركَذَا إذَا وٍر ، ورِر ضغَي ِة ِمنالِْقيم ِمن قَّهذُ حأْخي هةَ الْفَِصيِل ؛ ِلأَنِقيم غَِرم ِم أَكْثَردالْهاِء وةُ الِْبنِقيم تِإنْ كَان

؛ ِلأَنه لَم يكُن ِبِفعٍل حصلَ ِمنه فَيقَالُ ِلصاِحِب اللُّؤلُؤِة ابتلَعت الدجاجةُ لُؤلُؤةً ِلغيِر صاِحِبها لَم يجبر صاِحبها علَى ذَبِحها 
  .إنْ ِشئْت فَخذْ الِْقيمةَ 

ِب اللُّؤلُؤِة أَعِط وِإنْ ِشئْت فَاصِبر حتى تزِرقَها الدجاجةُ أَو يذْبحها ماِلكُها ِباخِتياِرِه ورِوي عن محمٍد أَنه يقَالُ ِلصاِح
اِحبص   

 مهِدر قَعو لَووِن ، وياِر كَذَا ِفي الْعِبالِْخي هاِحبةً فَصِقيم ا أَكْثَرمهأَي ظَرنٍة يايِفي ِروةَ واججذْ الدخِة واججةَ الدِة ِقيماججالد
كَانَ لَا يٍة وربةٌ ِفي ِمحلُؤلُؤ ِة أَوربالِْمح ةً ِمنِقيم كَانَ أَكْثَرِة ورباِحِب الِْمحِل صِبِفع ا إنْ كَانَ ذَِلكِرهإلَّا ِبكَس جرخ

رت أَيضا وعلَى كُِسرت ولَا غُرم علَى صاِحِب الشيِء الْواِقِع ِفيها ، وِإنْ وقَع ِبِفعِل صاِحِب الشيِء أَو ِبغيِر ِفعِل أَحٍد كُِس
صاِحِب الشيِء ِقيمةُ الِْمحبرِة إنْ شاَء وِإلَّا صبر حتى تنكَِسر ، ولَو أَدخلَت بِهيمةٌ رأْسها ِفي ِقدٍر أَو برمٍة ولَم تخرج إلَّا 

خ بغَص لَوأَلَِة الْفَِصيِل ، وسلَى مع وا فَهِرهِرِه ِلِإطْفَاِء ِبكَسغَي ارد ِكبر نمو عزنلَا يو هتِه ِقيملَيا فَعباطَ ِبِه ثَوطًا فَخي
مسِلِمني فَكَانَ حِريٍق وقَع ِفي الْبلَِد فَانهدم ِجدار ِمن الداِر ِبركُوِبِه لَم يضمن ِقيمةَ الِْجداِر ؛ ِلأَنَّ ضرر الْحِريِق عام علَى الْ

 ِلفَتى تتِرِه حِبآلَِة غَي ودالْع لٌ ذَِلكجر مهنع فَعفَد ِلِمنيسلَى الْمع ودلَ الْعما إذَا حكَم مهنع ذَِلك فْعد ِلِمنيسِة الْمامِلع
   .ا الْآلَةُ لَم يضمن ِمن ِقيمِتها شيئًا كَذَِلك هذَ

 لُهقَو  

ومن غَصب ثَوبا فَصبغه أَحمر أَو سِويقًا فَلَته ِبسمٍن فَصاِحبه ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمنه ِقيمةَ ثَوِبِه أَبيض وِمثْلَ السِويِق  
   لصبغُ والسمن ِفيِهما وسلَّم ذَِلك ِللْغاِصِب وِإنْ شاَء أَخذَهما وغَِرم ما زاد ا

 عباِصِب تالُ الْغمو وعبتم الَهِل ؛ ِلأَنَّ مالْأَص اِحبِنِه صِب ِلكَواِحِب الثَّوةُ ِلصرالِْخيِن وياِنبالْج ِن ِمنقَّيةَ الْحاي؛ ِلأَنَّ ِفيِه ِرع
.  

 ِلصاِحِبِه أَنْ يأْخذَه ِبغيِر شيٍء ؛ ِلأَنَّ الِْقصارةَ لَيست ِبِزيادِة عيٍن ِفي الثَّوِب وما استعملَه وأَما إذَا غَصب ثَوبا فَقَصره فَِإنَّ
قَياِء والْموِن وابِبالص لَهكَذَا إذَا غَسو ، نيع لَه قبي لَمو لَفتِرِه يغَيوِن وابالص ِفي ِفيِه ِمن يحالر هأَلْقَت إذْ لَو هغبِلِه فَصِبقَو د

 بكُونُ الثَّوي ِغ أَوباِحِب الصص ةَ ِمنايلَا ِجن هِغ ؛ ِلأَنبِة الصِليِم ِقيمسِبت رمؤِب يالثَّو اِحبغَ ِبِه فَِإنَّ صبصاٍن فَانسِغ إنبص
ى قَدِر حقَّيِهما ، وِإنما ذَكَر ِفي الثَّوِب الِْقيمةَ وِفي السِويِق الِْمثْلَ ؛ ِلأَنَّ السِويق ِمثِْلي ، وقَالَ ِفي الْأَصِل مشتركًا بينهما علَ

نَ الصبغُ يِزيد ِفي الثَّوِب ِفي الْعادِة كَالْعصفُِر يضمن ِقيمةَ السِويِق ؛ ِلأَنه يتفَاوت ِبالْقَلِْي فَلَم يبق ِمثِْليا ، وهذَا إذَا كَا
والزعفَراِن أَما إذَا كَانَ ينِقصه فَصاِحبه ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمنه ِقيمةَ ثَوِبِه أَبيض وسلَّمه ِللْغاِصِب ، وِإنْ شاَء أَخذَه ولَا شيَء 

اِصِب وِللْغ وِنيفَةَ هأَِبي ح داِد فَِإنَّ ِفيِه ِخلَافًا فَِعنوالس نع ازِتراح رمأَح هغبِلِه فَصِبقَو دقَيِة ورمِغ كَالْحبةُ ِفي الصفْرالص
ِخياِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ إنْ شاَء ضمنه ِقيمةَ ثَوِبِه أَبيض نقْصانٌ وِعندهما ِزيادةٌ كَالْحمرِة فَِإذَا صبغه أَسود كَانَ صاِحبه ِبالْ
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  .وتركَه لَه ، وِإنْ شاَء أَخذَه أَسود ولَا شيَء ِللْغاِصِب ؛ ِلأَنه أَدخلَ ِفيِه نقْصا 

فوسو يقَالَ أَبو   

ِطيِه معفُِر فَيصكَالْع وه دمحمو مهنيب قَالَ لَا ِخلَاف نا ماِبنحأَص ِمنو ضيِبِه أَبةَ ثَوِقيم هنماَء ضِإنْ شغُ ِفيِه ، وبالص ادا ز
وونَ السسلْبوا لَا يكَان مهاِنِه فَِإنمِفي ز داها شلَى مع ابِنيفَةَ أَجا حِقيقَِة إلَّا أَنَّ أَبا ِفي الْحمهو مهدا ِعنانقْصكَانَ نو اد

أَجابا علَى ما ِفي زماِنِهما فَِإنهم كَانوا يلْبسونَ السواد وكَانَ ِزيادةً ِعندهم فَعلَى هذَا هو اخِتلَاف عصٍر وزماٍن ، وِإنْ كَانَ 
الْع بالَِّذي غَص وِب هالثَّو اِحبكَالُ فَِمثْلُ صفُِر ، إنْ كَانَ يصانُ ِمثِْل الْعمِه ضلَيعو لَه بكَانَ الثَّو هبغَ ِبِه ثَوبفَص فُرص

ِلص سلَيو ذَهأَخ موي هتنُ فَِقيموزلَا يكَالُ وا لَا يِإنْ كَانَ ِممِنِه ، وزنُ فَِمثْلُ ووزِإنْ كَانَ يِلِه ، وكَي ِبسحفُِر أَنْ يصاِحِب الْع
   .الثَّوب ؛ ِلأَنَّ الثَّوب متبوع ولَيس ِبتاِبٍع 

 لُهقَو  

 اِصِب ملُ الْغِة قَولُ ِفي الِْقيمالْقَوِة وِبالِْقيم اِصبا الْغلَكَها مهتِقيم اِلكالْم هنما فَضهبيا فَغنيع بغَص نمِميِنِه وي ع   

 لُهِميِنِه قَوي عِكِر منلُ الْملُ قَوفَالْقَو ِكرني وهةً وادِعي ِزيدي اِلك؛ ِلأَنَّ الْم  

  ذَِلك ِمن ةَ ِبأَكْثَرنيالْب اِلكالْم ِقيمإلَّا أَنْ ي   

 لُهِمِني قَوالْي لَى ِمنةَ أَوني؛ ِلأَنَّ الْب  

ِإنْ ظَهرت الْعين وِقيمتها أَكْثَر ِمما ضِمن ، وقَد ضِمنها ِبقَوِل الْماِلِك أَو بينٍة أَقَامها أَو ِبنكُوِل الْغاِصِب عن الْيِمِني فَ 
   فَلَا ِخيار ِللْماِلِك 

اِلِك حا الْما ِبِرضلَكَهم هاِصِب ؛ ِلأَنِللْغ ِهيو لُهقَو ارذَا الِْمقْدى هعثُ ادي  

  درو نيذَ الْعاَء أَخِإنْ شانَ ، ومى الضضاَء أَماِر إنْ شِبالِْخي اِلكِميِنِه فَالْمي عاِصِب مِل الْغا ِبقَوهِمنِإنْ كَانَ ضو
 ضالِْعو   

داِر ، ولَو ظَهرت الْعين وِقيمتها ِمثْلُ ما ضِمن أَو دونه ِفي هذَا الْفَصِل الْآخِر فَكَذَا الْجواب ؛ ِلأَنه لَم يِتم ِرضاه ِبهذَا الِْمقْ
ِه ، وهذَا هو الْأَصح ِخلَافًا ِلما يقُولُه ِفي ظَاِهِر الروايِة يعِني أَنَّ الْماِلك ِبالِْخياِر ؛ ِلأَنه لَم يِتم ِبِرضاه حيثُ لَم يعطَ ما يدِعي

 لَه ارلَا ِخي هأَن ِخيالْكَر.   

 لُهقَو  
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 يتعدى وولَد الْمغصوبِة ونماؤها وثَمرةُ الْبستاِن الْمغصوِب أَمانةٌ ِفي يِد الْغاِصِب إنْ هلَكَت فَلَا ضمانَ علَيِه إلَّا أَنْ 
   ِفيها أَو يطْلُبها ماِلكُها فَيمنعه إياها 

 ،.  

 بصأَنَّ الْغ وهٍل وإلَى أَص اِجعر الِْخلَاففَِصلَةً ونم أَو تِصلَةً كَانتةٌ مونمضِب مصالْغ اِئدوز اللَّه هِحمر اِفِعيقَالَ الشو
ةُ الْيِد الْمِحقَِّة قَصدا وِإثْبات الْيِد الْمبِطلَِة ِضمنا وِعنده الْغصب إثْبات الْيِد الْمبِطلَِة قَصدا وِإزالَةُ الْيِد الْمِحقَِّة ِعندنا إزالَ

عون ِهياِصِب وِد الْغاِدثَِة ِفي يِة الْحاديِفي الز ةُ ذَِلكفَاِئدا ونا ِضممِكلَاهِن ومِصلَةٌ كَالستمِر والثَّملَِد وفَِصلَةٌ كَالْوناِن م
أَمانةٌ ِفي يِد الْغاِصِب ِعندنا وِعنده ِكلَاهما مضمونٌ ؛ ِلأَنه وِجد ِعنده إثْبات الْيِد علَى الْولَِد وِعندنا لَم توجد إزالَةُ الْيِد 

الْمِحقَِّة ويد الْماِلِك لَم تكُن ثَاِبتةً علَى هِذِه الزيادِة حتى يِزيلَها الْغاِصب ثُم حدوثُ الْولَِد علَى وجهيِن إنْ حدثَ ِفي يِدِه 
 هِمن هعنمي ى ِفيِه أَودعتةٌ إلَّا أَنْ يانأَم وِب فَهصالْغ دعةٌ ؛ ِلأَنَّ بانأَم لَداِئلًا ِفي أَنَّ الْوح اِملًا أَوا حهِصبغأَنْ ي نيب قلَا فَرو

ضِه الْقَبلَيع قَعو قَد ه؛ ِلأَن لَدالْو نمضي ها فَِإنهعم لَدالْوا وهِصبغالثَّاِني أَنْ ي هجالْوو ةَ لَهلَ لَا ِقيمماِن الْحمِللض وِجبالْم .  

 لُهقَو  

   وما نقَصت الْجاِريةُ ِبالِْولَادِة فَِمن ضماِن الْغاِصِب  

   علَيِه قَولُه وصورته إذَا حِبلَت ِعند الْغاِصِب أَو زنت ِبعبِد الْغاِصِب أَما إذَا كَانَ الْحبلُ ِمن الزوِج أَو الْمولَى فَلَا ضمانَ

   فَِإنْ كَانَ ِفي ِقيمِة الْولَِد وفَاٌء ِبِه جِبر النقْصانُ ِبالْولَِد وسقَطَ ضمانه عن الْغاِصِب  

.  

   نَّ الِْولَادةَ فَوتت جزًءا وأَفَادتوقَالَ زفَر لَا ينجِبر ِبالْولَِد ؛ ِلأَنَّ الْولَد ِملْكُه فَلَا يِصح جاِبرا ِلِملِْكِه ولَنا أَ

 ، تتبا فَنهِسن قَلَع نكَمفَاٌء وِفيِه وا وهشأَر اِصبذَ الْغِة فَأَخوبصغالْم دي قَطَع نِة كَمِبالْفَاِئد الْفَاِئت ربجأَنْ ي بجالًا فَوم
لَِد وِفي الْو كُني ِإنْ لَمانُ ومِه ضلَيفَع لَدالْو اتكَذَا إذَا ماِن ، وقْصلَ النفَض اِصبالْغ مرغياِئِه وا ِبِإزم قَامم قُومي هفَاٌء فَِإن

 علَيِه الِْإتيانُ ِبغيِرِه فَكَذَا إذَا تِلف الْولَد النقْصاِن ؛ ِلأَنه لَما مات صار كَتلَِف الْأَرِش ِفي يِدِه ، ولَو تِلف الْأَرش ِفي يِدِه كَانَ
ومن غَصب جاِريةً فَزنى ِبها ثُم ردها فَحِبلَت وماتت ِفي ِنفَاِسها ضِمن ِقيمتها يوم عِلقَت ، وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

؛ ِلأَنَّ الرد قَد صح والْهلَاك بعده ِبسبٍب حدثَ ِفي يِد الْماِلِك وهو الِْولَادةُ فَلَم يضمن الْغاِصب وِعندهما لَا ضمانَ علَيِه 
ت ِمنه وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه غَصبها كَما إذَا حمت ِفي يِد الْغاِصِب ثُم ردها فَهلَكَت أَو زنت ِفي يِدِه ثُم ردها فَجِلدت فَهلَكَ

 دالر ِصحي فَلَم ذَهِه الَِّذي أَخجلَى الْوع دالر دوجي فَلَم ا ذَِلكِفيها وهدرلَِف والت ببا سِفيه قَدعا انمو.   

 لُهقَو  
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 با غَصم اِفعنم اِصبالْغ نمضلَا يانَ وقْصالن مرغفَي اِلِه لَهمِتعِباس قُصنإلَّا أَنْ ي ه   

صورته إذَا غَصب عبدا خبازا فَأَمسكَه شهرا ولَم يستعِملْه ثُم رده إلَى الْماِلِك لَا يِجب علَيِه ضمانُ مناِفِع الشهِر ِعندنا 
ةُ إتورصاِصِب ولَى الْغةَ عرلَا أُجو ِدينجقَالَ الْخ نمضا لَا يندفَِعن لَاهولَى مع هدري ا ثُمامأَي دبِملَ الْععتساِفِع أَنْ ينلَاِف الْم

 ِخيِفي الْكَرا وهباٍر غَصى دكْنلَا ِفي سِب وصِد الْغباِمِه عدِتخاِصِب ِفي اسةُ ِللْغرفَالْأُج وبصغالْم دبالْع اِصبالْغ رإذَا آج
ويتصدق ِبها ، ولَو غَصب طَعاما فَأَكَلَه الْماِلك وهو يعِرفُه أَو لَا يعِرفُه أَو أَطْعمه إياه الْغاِصب وهو لَا يعِرفُه أَو كَانَ ثَوبا 

لْبسه إياه وهو لَا يعِرفُه فَقَد بِرئ ِمنه الْغاِصب ؛ ِلأَنه قَد سلَّم لَه ِبالْأَكِْل واللُّبِس فَلَو ضِمن الْغاِصب لَسلَّم لَه الِْعوض فَأَ
حمو فوسِل أَِبي يلَى قَوِغي عبنيو ِصحذَا لَا يهو ، ضوعالْمو هِمن وبصغا الْمهمأَطْعا وهنطَةً فَطَحِحن بإذَا غَص هٍد أَنم

عاما أَنْ لَا يبرأَ ؛ ِلأَنه قَد ملَكَها ِبالطَّحِن فَبانَ أَنه أُطِْعم ِملْك نفِْسِه فَيكُونُ متبرعا ِبذَِلك وِفي الْبزدِوي الْكَِبِري من غَصب طَ
 أَي لَه هضِطلُ قَببِبِه لَا ي لُههِه فَجلَ إلَيصاِلِه وم نيِقيقَةً فَِإنَّ عاٌء حأَد ها ؛ ِلأَنندِعن هِمن ِرئب هِلمعِر أَنْ يغَي ِمن اِلكالْم همفَأَطْع

ِعيرا شكْمِطلُ حبلَا ي ِملْكُه هِبأَن لُههإلَى ج ارأَشذَا وِدي هبع ِتقِري أَعتشِللْم اِئعا ، فَقَالَ الْبدبى عرتاش نى أَنَّ مرا ، أَلَا ت
؛ ِلأَن نالثَّم هملْزيا وضلُ قَبعجيو اقُهتإع حص هدبع هأَن لَمعي لَمِري وتشالْم قَهتِبيِع فَأَعلَا الْم ِملْكُه هِبأَن لُههجو ِملْكَه قتأَع ه

  .يمنع ِصحةَ ما وِجد ِمنه كَذَا هذَا ، 

   وقَالَ الشاِفِعي لَا يبرأُ ؛

   .لْأَداُء نفْيا ِللْغروِر ِلأَنه لَيس ِبأَداٍء مأْموٍر ِبِه ؛ ِلأَنه غُرور والشرع لَم يأْمر ِبالْغروِر فَبطَلَ ا

 لُهقَو  

   وِإذَا استهلَك الْمسِلم خمر الذِّمي أَو ِخنِزيره ضِمن ِقيمتهما  

هم وما يتدينونَ والسيف موضوع فَتعذَّر ؛ ِلأَنَّ الْخمر لَهم كَالْخلِّ لَنا والِْخنِزير ِفي حقِِّهم كَالشاِة لَنا ونحن أُِمرنا أَنْ نتركَ
 يِلِذم يِذم لَفَها إذَا أَتلُِّكِه ِبِخلَاِف ممتِليِكِه ومت ِمن وعنمم ِلمسا ؛ ِلأَنَّ الْمِإنْ كَانَ ِمثِْليِر ، ومةُ الْخِقيم ِجبي هإلَّا أَن امالِْإلْز

فَِإن لُهلُِّكِه قَومتِليِكِه ومت وٍع ِمننمم رغَي ي؛ ِلأَنَّ الذِّم ِمثْلُه ِجبي ه  

  نمضي ِلٍم لَمسِلم ِلمسا مملَكَههتِإنْ اسو   

غَص لَوا ، وضِه أَيلَيانَ عمِلٍم لَا ضسِلم يا ِذمملَكَههتكَذَا إذَا اسا ، ولَّلَهخ أَو هدِعن لَّلَتخِلِم فَتسالْم رمخ ِلمسم ب
 لَم بصِه ؛ ِلأَنَّ الْغلَيانَ عما فَلَا ضلخ تارا صمدعاِصِب بالْغ دِعن لَكَتا فَِإنْ ههِردتسأَنْ ي هوِب ِمنصغكَانَ ِللْم اِصبالْغ

ِه الضلَيع وِجبي رٍب آخبِبس لَاكِتها ؛ ِلأَنَّ اِلاسلا خِمثْلَه ِمنض اِصبا الْغلَكَههتِإنْ اسو ، ذَِلك دعِه بلَيع ِجبانَ فَلَا يم
مضلَا ي لَكَههتاسةُ وِقيم ا لَهِبم هغبٍة فَدتيم ِجلْد بِإنْ غَصانَ ، ومالض وِجبي وها ومإن قِْوميِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ التأَِبي ح دِعن هن

حصلَ ِبِفعِلِه وِعندهما يضمن الِْجلْد مدبوغًا ويعِطيِه ما زاد الدباغُ ِفيِه ، وِإنْ هلَك لَا ضمانَ علَيِه إجماعا ؛ ِلأَنَّ الدباغَ 
صالْغلَاٍف وِبِإت سلَي ةَ لَهلَا ِقيم انٌ ؛ ِلأَنَّ الِْجلْدمِبِه ض لَّقعتلَا ي مقَدتالْم ب.  
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إج ِمنض لَكَههتِإنْ اسلَاٍك ، وِتهِباس ساغَ لَيبِه ؛ ِلأَنَّ الدلَيانَ عماِغ لَا ضبالد دعب لَكفَه ةَ لَها لَا ِقيمِبم هغبا إذَا دأَما ؛ واعم
ِلأَنَّ الِْجلْد صار مالًا وهو علَى ِملِْك صاِحِبِه فَِإذَا أَتلَفَه الْغاِصب ضِمنه ِبالِْإتلَاِف هذَا كُلُّه ِفي حالَِة هلَاِك الِْجلِْد أَما حالُ 

هغبٍة فَدتيم ِجلْد بقُولُ إذَا غَصوِدِه فَنجو   

ا لَا ِقيمالَ ِبمحتا اسمإن هٍة ؛ ِلأَنادِر ِزيغَي كِْم ِملِْكِه ِمنلَى حالًا عالَ محتاس هٍء ؛ ِلأَنيِر شيِبغ هِمن ذَهأْخاِحِبِه أَنْ يفَِلص ةَ لَه
ذَهأْخاِحِبِه أَنْ يةٌ فَِلصِقيم ا لَهِبم هغبِإنْ داِب ورالتِس وماِصِب ِبالشاِل الْغالًا ِبمم ارص اغُ ِفيِه ؛ ِلأَنَّ الِْجلْدبالد ادا زم مرغيو 

 هِبسحاِصِب أَنْ يِللْغا ومهنيا بلَ مفَض نمضوغًا فَيبدِتِه مِإلَى ِقيموٍغ وبدم را غَيِتِه ذَِكيإلَى ِقيم ظَرنأَنْ ي ةُ ذَِلكورصى وتح
 فَقَد هغبانٌ فَدسإن ذَهِفي الطَِّريِق فَأَخ اِلكا الْما إذَا أَلْقَاها أَماِحِبهِزِل صنم ِة ِمنتيالْم ذَ ِجلْدإذَا أَخ ذَا كُلُّههو ، قَّهح ِفيوتسي

   .الطَِّريِق إباحةٌ ِلأَخِذها فَلَم يثْبت لَه الرجوع وِقيلَ لَه أَنْ يرِجع ِقيلَ لَا سِبيلَ لَه علَيِه ؛ ِلأَنَّ إلْقَاَء الْميتِة ِفي 

  

   مساِئلُ شتى  

ةً فَباِريِن جى ِبالْأَلْفَيرتاش ِن ثُما ِبأَلْفَيهاعةً فَباِريا جى ِبهرتأَلْفًا فَاش بغَص نمِة وايقَالَ ِفي الِْهد ها ِبثَلَاثَِة آلَاٍف فَِإنهاع
 لًا أَوطَب طًا أَوبرِلٍم بسِلم ركَس نمذَا ولَى هع عودكَذَا الْمو ، فوسا ِخلَافًا ِلأَِبي يمهدذَا ِعنهِح ، وبِميِع الرِبج قدصتي

لْأَشياِء جاِئز ، وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يضمن ولَا يجوز بيعها ؛ ِلأَنَّ هِذِه ِمزمارا أَو دفا فَهو ضاِمن وبيع هِذِه ا
ما يِحلُّ ِمن وجوِه اِلانِتفَاِع ، وِإنْ الْأَشياَء أُِعدت ِللْمعِصيِة فَبطَلَ تقِْوميها كَالْخمِر وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنها أَموالٌ ؛ ِلأَنها تصلُح ِل

 تاتةً فَمربدم لٍَد أَوو أُم بغَص نمِو وٍة ِللَّهاِلحص راِء غَييِذِه الْأَشةُ هِقيم ِجبتِة وينغِة الْمكَالْأَم ارِحلُّ فَصا لَا يِلم تلُحص
مدبرِة ولَم يضمن ِقيمةَ أُم الْولَِد ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يضمن ِقيمتهما جِميعا ؛ ِلأَنَّ ماِليةَ الْمدبرِة ِفي يِدِه ضِمن ِقيمةَ الْ

ِد ِفي معناها ؛ ِلأَنَّ الثَّاِبت لَها حق الْحريِة كَالْمدبرِة وِلأَِبي متقَومةٌ ِباِلاتفَاِق ِبدِليِل أَنها تسعى ِللْغرماِء وِللْورثَِة وأُم الْولَ
يِع الْماِل والْمناِفع حِنيفَةَ أَنَّ الْمولَى لَا يمِلك ِمنها إلَّا الْمناِفع لَا غَير ِبدلَالَِة أَنها لَا تسعى بعد موِتِه ِبحاٍل وأَنها حرةٌ ِمن جِم

  .إذَا تِلفَت لَا ِقيمةَ لَها ، ولَو غَصب صِبيا فَمِرض فَمات ِفي يِدِه فَِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا ضمانَ علَيِه 

فَمات فَعلَى عاِقلَِة الْغاِصِب الديةُ ، وِإنْ قَتلَه رجلٌ ِفي يِد وِإنْ لَم يمرض ولَم يمت ولَِكن عقَره سبع فَقَتلَه أَو نهشته حيةٌ 
م يرِجع الْغاِصِب خطَأً فَِإنَّ ِللْأَوِلياِء أَنْ يتِبعوا أَيهما شاُءوا ِبالديِة فَِإنْ اتبعوا الْغاِصب رجع علَى الْقَاِتِل ، وِإنْ اتبعوا الْقَاِتلَ لَ

   علَى الْغاِصِب وكُلُّ هذَا

الضماِن علَى الْعاِقلَِة ، وِإنْ قَتلَه عمدا كَانَ أَوِلياؤه ِبالِْخياِر إنْ شاُءوا قَتلُوا الْقَاِتلَ وبِرئ الْغاِصب ، وِإنْ شاُءوا اتبعوا 
اِقلَِتِه ولَى عِة عيِبالد اِصباِصِب الْغِد الْغلًا ِفي يجلَ رالَِّذي قَت وه ِبيأَنَّ الص لَواِل الْقَاِتِل ، واِصِب ِفي ماِقلَةُ الْغع ِجعرت

نَّ الصِبي لَا يضمن ِبالْيِد فَلَا فَرده إلَى أَِبيِه فَضِمن عاِقلَةُ الصِبي الديةَ لَم يكُن لَهم أَنْ يرِجعوا علَى الْغاِصِب ِبشيٍء ؛ ِلأَ
يضمن ِجنايته ، وِإنما يضمن الْغاِصب الِْجنايةَ علَيِه ، ولَو قَتلَ الصِبي نفْسه أَو طَرح نفْسه ِمن دابٍة لَا ضمانَ علَى الْغاِصِب 

ِسِه قَالَ أَبو يوسف فَِإنْ أَصابته صاِعقَةٌ ضِمن الْغاِصب ، وِإنْ فَتح رجلٌ باب قَفٍَص فَطَار ِمنه ؛ ِلأَنه هو الْجاِني علَى نفْ
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هرب لَا يضمن إلَّا أَنْ يكُونَ الْعبد طَاِئر لَم يضمن إلَّا إذَا نفَّره ، وكَذَا إذَا فَتح باب داٍر فَهرب ِمنه الْعبد أَو حلَّ قَيد الْعبِد فَ
 اِمنض وةُ قَالَ هابالد تبفَذَه ابالْب حٍت فَفَتيِفي ب تكَان لٌ أَوجا رلَّهِبٍط فَحروطٍَة ِفي مبرٍة مابٍد ِفي دمحم نعا ووننجم

حفَتلٌ وجا راطَهلَّ ِرباِب فَِإنْ حلَى فَاِتِح الْبانُ عمفَالض رآخ ابالْب .  

  .وقَالَ ِفي الْعبِد إذَا حلَّ قَيده أَو فَتح الْباب علَيِه فَهرب لَا يضمن ؛ ِلأَنَّ لَه اخِتيارا ِفي نفِْسِه إلَّا أَنْ يكُونَ مجنونا 

 ِفي جِميِع ذَِلك ، وقَالَ الشاِفِعي إنْ طَار الطَّاِئر ِمن فَوِرِه ضِمن ، وِإنْ طَار بعد مهلٍَة لَا يضمن وقَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا ضمانَ
 لَم يضمن ؛ ِلأَنه سالَ ِبِفعِل وِإنْ حلَّ ِرباطَ الزق فَِإنْ كَانَ السمن الَِّذي ِفيِه ذَاِئبا ضِمن ، وِإنْ كَانَ جاِمدا فَذَاب ِبالشمِس

 فَعرلُك ِفي ِحلٍّ يعلَا أَجا وذُهِتِه ، فَقَالَ لَا آخِه ِبِقيماَء إلَيا فَجبٍل ثَوجِلر لَكهتاِت إذَا اساِقعِلِه قَالَ ِفي الْوِس لَا ِبِفعمالش
   الْأَمر إلَى الْحاِكِم حتى

 هربجِر يِفي ِحج هعضو لَِكناِكِم وإلَى الْح هفَعري ِتِه فَِإنْ لَماَءةُ ِذمرب وهِلِك وهتسالْم قح وِل ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلكلَى الْقَبع
بي هِة فَِإنِديعأُ ِبِخلَاِف الْوربِه لَا ييدي نيب هعضِإنْ وو ، ِرئاِحِبِه بص نيع كَذَِلكا ، واِحِبهص يدي نيا بهعضأُ إذَا ور

الْمغصوِب يبرأُ ِبوضِعِه بين يديِه والْفَرق أَنَّ الْواِجب ِفي قَبِض الديِن حِقيقَةُ الْقَبِض ِلتحقُِّق الْمعاوضِة وِفي الْوِديعِة 
رد ِبالتخِليِة ِلعدِم الْمعاوضِة وطَلَبةُ الِْعلِْم إذَا كَانوا ِفي مجِلٍس ومعهم محاِبر فَكَتب واِحد ِمنهم ِمن والْغصِب يتحقَّق ال

   .نه لَا يرضى ِمحبرِة غَيِرِه ِبغيِر إذِْنِه لَا بأْس ِبِه ؛ ِلأَنه مأْذُونٌ ِفيِه دلَالَةً إلَّا إذَا عِلم أَ

  

   مسأَلَةٌ  

 اعلَطُوا فَضتاخ رِن ِلآخيمهِدرٍل وجٍم ِلرهِدر نِنيفَةَ عا حأَلْت أَباِصٍم قَالَ سع نب ِليت عِمعِد قَالَ سعالْج نب ِليى عور
فرعالثَّلَاثَِة لَا ي ِمن مهِدر ِقيباِن ومها ، ِدرهنأَلْته عةَ فَسمربش نا أَثْلَاثًا فَلَِقيت ابمهنياِقي بالْب مهرفَقَالَ الد ، وا ههأَي ِمن 

 أَثْلَاثًا قُلْت نعم قَالَ أَخطَأَ فَقَالَ أَسأَلْت عنها أَحدا ؟ قُلْت نعم سأَلْت أَبا حِنيفَةَ ، فَقَالَ إنه قَالَ لَك الدرهم الْباِقي بينهما
 هلُ أَنمتحِن يياِئعالض الثَّاِني ِمن مهرالدو كِن ِبلَا شيمهراِحِب الدِن ِلصياِئعِن الضيمهرالد ِمن مهقُولُ ِدرا نِنيفَةَ ؛ ِلأَنو حأَب

يِن ويمهرالد ت إلَى أَِبي الثَّاِني ِمندعا وِجد هابوت جنسحتفَاِن فَاسا ِنصمهنياِقي بالْب مهرفَالد اِحدالْو مهرالد هلُ أَنمتح
كَذَا وقَالَ لَك كَذَا ، وةَ ، ومربش نك ابأَلَِة ، فَقَالَ أَلَِقيسوِلفْت ِفي الْمخ قُلْت لَهِنيفَةَ وقَالَ ح معِنِه قُلْت نيِبع هابوج ذَكَر

إنَّ الثَّلَاثَةَ لَما اختلَطَت صارت شِركَةً بينهما ِبحيثُ لَا تتميز فَِلصاِحِب الدرهميِن ثُلُثَا كُلِّ ِدرهٍم وِلصاِحِب الدرهِم ثُلُثُ 
ٍم ذَههِدر ٍم فَأَيهكُلِّ ِدر لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّها أَثْلَاثًا ومهنياِقي بالْب مهرِتِه فَالدِبِحص بذَه ب.   
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   الوديعة  كتاب 

واِلي الْيِوص نع هرا الَِّذي غَيلْ أَِمِريي مس اِعرقَالَ الش كرالت وهِع ودالْو قَّةٌ ِمنتشم ِع ِهيرِفي الشو كَهرت أَي هعدى وتح م
ِعبارةٌ عن ترِك الْأَعياِن مع من هو أَهلٌ ِللتصرِف ِفي الِْحفِْظ مع بقَاِئها علَى حكِْم ِملِْك الْماِلِك والْفَرق بين الْوِديعِة 

اسِتحفَاظُ قَصدا والْأَمانةُ ِهي الشيُء الَِّذي وقَع ِفي يِدِه ِمن غَيِر قَصٍد باِئٍن أَلْقَت الريح ثَوبا ِفي والْأَمانِة أَنَّ الْوِديعةَ ِهي اِل
يبرأُ إلَّا ِبالْأَداِء إلَى صاِحِبها قَالَ رِحمه ِحجِرِه والْحكْم ِفي الْوِديعِة أَنه يبرأُ ِمن الضماِن إذَا عاد إلَى الِْوفَاِق وِفي الْأَمانِة لَا 

 اللَّه  

   الْوِديعةُ أَمانةٌ ِفي يِد الْمودِع فَِإذَا هلَكَت لَم يضمنها  

تا فَتوِلهقَب ِمن اسالن عنتةً لَامونمضم تكَان ا فَلَوهةً إلَياجاِس ح؛ ِلأَنَّ ِبالن مهاِلحصطَّلُ مع.   

 لُهقَو  

   وِللْمودِع أَنْ يحفَظَها ِبنفِْسِه وِبمن ِفي ِعياِلِه  

يةُ بملَازم هِكنملَا ي ه؛ ِلأَن ِهما إلَيفِْعهد ا ِمندب ِجدلَا ي هِلأَنو الِْحفِْظ إلَّا ِبِهم ِمن كَّنمتلَا ي هِة ؛ ِلأَنِديعالْو ابحِتصلَا اسِتِه و
 وى هاوِفي الْفَتِدِه وبعأَِجِريِه ولَِدِه ووأَِتِه ورام ِمن هفَقَتِه نلَيِري عجيو هعم كُنسالَِّذي ي واِلِه هاَلَِّذي ِفي ِعيوِجِه ورِفي خ

أَو لَا ويشترطُ ِفي الْأَِجِري أَنْ يكُونَ أَِجريا مشاهرةً وطَعامه وِكسوته علَى الْمستأِْجِر فَأَما من يساِكنه سواٌء كَانَ ِفي نفَقَِتِه 
هلَكَت ِعنده ، وِإنْ دفَعها إلَى إذَا كَانَ أَِجريا مياومةً ويعِطيِه نفَقَته دراِهم فَلَيس هو ِفي ِعياِلِه فَيضمن ِبالدفِْع إلَيِه إذَا 

 لُهِدِه قَوكَي مهدفَي الَهوفَظُونَ أَمحلَاِء لَا يؤ؛ ِلأَنَّ ه نمضي لَم تاعأْذُوٍن فَضم ٍد لَهبإلَى ع ٍة أَوضفَاوم اٍن أَوِركَةَ ِعنِريِكِه شش  

  أَو ِرِهميا ِبغِفظَهفَِإنْ ح ِمنا ضهعدأَو   

؛ ِلأَنه رِضي ِبيِدِه لَا ِبيِد غَيِرِه والْأَيِدي تختِلف ِفي الْأَمانِة وِلأَنَّ الشيَء لَا يتضمن ِمثْلَه كَالْوِكيِل لَا يوكِّلُ غَيره والْوضع ِفي 
  .ِحرز فَيكُونُ حاِفظًا ِبِحرِز نفِْسِه وقَولُه فَِإنْ حِفظَها ِبغيِرِهم يعِني ِبأُجرٍة ِحرِز غَيِرِه إيداع إلَّا إذَا استأْجر الْ

ِبها أَنْ يضمن وقَولُه أَو أَودعها يعِني ِبغيِر أُجرٍة فَِإنْ أَودعها فَضاعت ِفي يِد الثَّاِني فَالضمانُ علَى الْأَوِل ، ولَيس ِلصاِح
الثَّاِني ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما هو ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمن الْأَولَ وِإنْ شاَء ضمن الثَّاِني فَِإنْ ضمن الْأَولَ لَا يرِجع علَى 

أَو هأَن رظَهاِن ومِبالض لَكَهم ها الثَّاِني ِلأَنِه ِبملَيع ِجعرفَي اِملٌ لَهع هِل ؛ ِلأَنلَى الْأَوع عجر الثَّاِني نمِإنْ ضفِْسِه ، ون ِملْك عد
   لَِحقَه ِمن الْعهدِة لَهما أَنَّ الْماِلك لَم يرض ِبأَمانِة غَيِرِه فَيكُونُ الْأَولُ

ِم والثَّاِني متعديا ِبالْقَبِض فَيتخير بينهما وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ قَبض الثَّاِني قَبض الْأَوِل وِإذَا تعلَّق الضمانُ علَى متعديا ِبالتسِلي
ِد لَا يوِجب علَى اثْنيِن ، وِإنْ استهلَكَها الثَّاِني ضِمن الْأَوِل ِبهذَا الْقَبِض لَم يِجب ِبِه ضمانٌ علَى الثَّاِني ؛ ِلأَنَّ قَبض الْواِح
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إجماعا ويكُونُ صاِحبها ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمن الْأَولَ أَو الثَّاِني فَِإنْ ضمن الْأَولَ رجع علَى الثَّاِني ، وِإنْ ضمن الثَّاِني لَا 
ى الْأَوِل وأَجمعوا أَنَّ موِدع الْغاِصِب يضمن إذَا هلَكَت الْوِديعةُ ِفي يِدِه ؛ ِلأَنَّ هناك قَبضيِن مضمونيِن يرِجع علَ

ماَء ضِإنْ شِع ، وودلَى الْمع ِجعرلَا يو اِصبالْغ نماَء ضاِر إنْ شِبالِْخي هِمن وبصغالْماِصِب ، ولَى الْغع ِجعريو عودالْم ن
وكَذَا إذَا غَصب ِمن الْغاِصِب غَاِصب آخر فَهلَكَت ِعند الثَّاِني فَالْماِلك ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمن الْأَولَ وهو يرِجع علَى 

لَا ي وهو الثَّاِني نماَء ضِإنْ شلَى الثَّاِني الثَّاِني ، واِن عماِصلُ الضح ِقرتسا يمِإنِل ، ولَى الْأَوع ِجعر.  

قِْبضي ِعريتسالْمو لَه وبهوِن ؛ ِلأَنَّ الْميضقَب اكنالثَّاِني ؛ ِلأَنَّ ه دِعن لَكَتا فَههارأَع ةَ أَوِديعالْو عودالْم بهكَذَا إذَا واِن و
ِلأَنفُِسِهما فَهو مخاِلف ِللْقَبِض الْأَوِل فَيكُونُ الْماِلك ِبالِْخياِر ِفي تضِمِني أَيِهما شاَء ومن أَودع صِبيا وِديعةً فَهلَكَت ِفي 

ونا لَه ِفي التجارِة ضِمنها إجماعا ، وِإنْ كَانَ محجورا علَيِه إنْ يِدِه لَا ضمانَ علَيِه ِبالِْإجماِع فَِإنْ استهلَكَها إنْ كَانَ مأْذُ
رالِْإد دعلَا باِل وا لَا ِفي الْحمهدِه ِعنلَيانَ عمِه لَا ضِليِر إذِْن ويا ِبغهضِإنْ قَبا ، واعما إجضأَي ِمنِه ضِليا ِبِإذِْن وهضاِك قَب.  

   وقَالَ أَبو يوسف يضمن ِفي الْحاِل ، وِإنْ أَودعه عبدا فَقَتلَه ضِمن إجماعا ، والْفَرق أَنَّ الصِبي ِمن عادِتِه تضِييع الْأَمواِل

تلَاِفِه فَلَم يكُن لَه تضِمينه ولَيس كَذَِلك الْقَتلُ ؛ ِلأَنه لَيس ِمن عادِة فَِإذَا سلَّم إلَيِه مع ِعلِْمِه ِبهِذِه الْعادِة فَكَأَنه رِضي ِبِإ
ودع ِعند عبٍد الصبياِن فَيضمنه وتكُونُ ِقيمته علَى عاِقلَِتِه وِإنْ جنى علَيِه ِفيما دونَ النفِْس كَانَ أَرشه ِفي ماِل الصِبي وِإنْ أَ

وِديعةً فَهلَكَت ِعنده لَا ضمانَ علَيِه وِإنْ استهلَكَها إنْ كَانَ مأْذُونا أَو محجورا وقَبضها ِبِإذِْن مولَاه ضِمنها إجماعا وتكُونُ 
ا وورجحِإنْ كَانَ مِق وِد الِْعتعِه إلَى بلَيا عنيِق إذَا كَانَ دالِْعت دعا بهنمضياِل وا ِفي الْحهنمضي لَم لَاهوِر إذِْن ميا ِبغهضقَب

  .باِلغا عاِقلًا ِعندهما 

 لُها قَوِفيه اعبياِل وا ِفي الْحهنمضي فوسو يقَالَ أَبو  

 فَي ِريقاِرِه حِفي د قَعإلَّا أَنْ ي نمضي ى لَمرٍة أُخِفينا إلَى سقُلُهنفَي قرالْغ افِة فَخِفينكُونَ ِفي ست اِرِه أَوا إلَى جهلِّمس   

إلَّا ِبب لَى ذَِلكع قدصلَا يو اِلكِضيِه الْمتريالَِة وِذِه الْحطَِريقًا ِللِْحفِْظ ِفي ه نيعت ةَ ؛ ِلأَنَّ ذَِلكوررِعي ضدي هِنِه ؛ ِلأَني
مسِقِطِه ِللضماِن فَصار كَما إذَا ادعى الِْإذْنَ ِفي الِْإيداِع قَالَ الْحلْواِني إذَا وقَع ِفي داِرِه حِريق فَِإنْ أَمكَنه أَنْ يدفَعها إلَى 

ض ِبينا إلَى أَجهفَعاِلِه فَدِض ِعيعِذِه بِبه كُني ِة فَِإنْ لَمِديعِحيطَ الْواِلِب أَنْ يِريِق الْغِفي الْح هادز راهوخ امطَ الِْإمرشو ِمن
   .الصفَِة ضِمن كَذَا ِفي الْمستصفَى 

 لُهقَو  

 هِمنض زيمتلَا ت تارى صتاِلِه حِبم عودا الْملَطَها فَِإنْ خ   

؛ ِلأَنه اسِتهلَاك ثُم لَا سِبيلَ ِللْمودِع علَيها ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما إذَا خلَطَها ِبِجنِسها صارت شِركَةً إنْ شاَء ، ِمثْلُ أَنْ 
ةَ ِبالِْحنطَِة أَو الشِعري ِبالشِعِري لَهما أَنه لَا يمِكنه الْوصولُ إلَى غَيِر يخِلطَ الدراِهم الِْبيض ِبالِْبيِض أَو السود ِبالسوِد أَو الِْحنطَ

لَاكِتهاس هأَن لَهاَء وا شِهمِميلُ إلَى أَيٍه فَيجونَ وٍه دجو لَاكًا ِمنِتهِة فَكَانَ اسمى ِبالِْقسنعم هكَنأَمةً وورقِِّه صٍه حجكُلِّ و ِمن 
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؛ ِلأَنه يتعذَّر الْوصولُ إلَى عيِن حقِِّه ، ولَو أَبرأَ الْخاِلطَ لَا سِبيلَ لَه علَى الْمخلُوِط ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنه لَا حق لَه إلَّا ِفي 
طَ ِخريةُ الضماِن فَتتعين الشِركَةُ ِفي الْمخلُوِط وخلْطُ الْخلِّ ِبالزيِت وكُلُّ ماِنٍع الديِن ، وقَد سقَطَ وِعندهما ِبالِْإبراِء سقَ

ِلأَنَّ أَحدهما ِبغيِر ِجنِسِه يوِجب انِقطَاع حق الْماِلِك إلَى الضماِن ِبالِْإجماِع ، وكَذَا خلْطُ الِْحنطَِة ِبالشِعِري ِفي الصِحيِح ؛ 
لَا يخلُو ِمن حباِت الْآخِر فَيتعذَّر التمِييز والِْقسمةُ ، ولَو خِلطَ الْماِئع ِبِجنِسِه ينقَِطع حق الْماِلِك إلَى الضماِن ِعند أَِبي 

أَكْثَِر وِعند محمٍد شِركَةٌ ِبكُلِّ حاٍل ، وقَد قَالُوا لَا يسع الْخاِلطَ أَكْلُه حتى حِنيفَةَ وِعند أَِبي يوسف يجعلُ الْأَقَلُّ تبعا ِللْ
  .يؤدي ِمثْلَه إلَى صاِحِبِه أَما ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَِلأَنه ملَكَه ِمن وجٍه محظُوٍر 

 نيا فَِلأَنَّ الْعمهدا ِعنأَما واِحِبهلَى ِملِْك صةٌ عاِقيب.   

 لُهقَو  

  ِمنا ضِليِمهسلَى تع قِْدري وهو هنا عهسبا فَحهاِحبا صهفَِإنْ طَلَب   

ا لَهاِنعا مكَانَ غَاِصب ذَِلك دعا بكَهسالِْحفِْظ فَِإذَا م نع لَهزع ا فَقَدهإذَا طَلَب هِع ؛ ِلأَننا ِبالْميدعتِنِه ما ِلكَوهنمضفَي .  

وأَما إذَا لَم يقِْدر علَى تسِليِمها ِبأَنْ يكُونَ ِفي موِضٍع ناٍء أَي بِعيٍد لَا يقِْدر ِفي الْحاِل علَى ردها لَا يضمنها ؛ ِلأَنه غَير قَاِدٍر 
 دلَى الرع.   

  ه قَولُ

   وِإنْ اختلَطَت ِبماِلِه ِمن غَيِر ِفعِلِه فَهو شِريك ِلصاِحِبها  

   .كَما إذَا انشق الِْكيساِن فَاختلَطَا ِلعدِم الصنِع ِمنه فَيشتِركَاِن ِفيِه ، وهذَا ِباِلاتفَاِق 

 لُهقَو  

   م رد ِمثْلَه فَخلَطَه ِبالْباِقي ضِمن الْجِميع فَِإنْ أَنفَق الْمودع بعضها ثُ 

؛ ِلأَنه جِعلَ متِلفًا لَها ِبِإنفَاِق بعِضها وخلِْط باِقيها ِبماِلِه ِلأَنَّ الِْمثْلَ الَِّذي دفَعه هو مالُه والْخلْطُ ِبمعنى اِلاسِتهلَاِك وِإنْ أَخذَ 
هضعب لُهقَوانَ ، ومالض وِجبٍل لَا تِر ِفعغَي ةَ ِمني؛ ِلأَنَّ الن نمضي لَم اعِضِعِه فَضوِفي م هعضوو هدفَر ا لَهدب فَقَِتِه ثُما ِلن

بلَ الْخلِْط فَِإنه يهلَك أَمانةً أَما إذَا خلَطَه ِبالْباِقي صار متعديا فَخلَطَه ِبالْباِقي إنما ذُِكر الْخلْطُ احِتراز عما إذَا هلَك الْباِقي قَ
   .كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

 لُهقَو  
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 ا فَاسدبع أَو ها فَلَِبسبثَو ا أَوهِكبةً فَرابد تِة ِبأَنْ كَانِديعِفي الْو عودى الْمدعِإذَا تو ِرِه ثُمغَي دا ِعنهعدأَو أَو همدخت
   أَزالَ التعدي وردها إلَى يِدِه زالَ الضمانُ 

ِك ولَنا أَنَّ أَمره ِبالِْحفِْظ عام وقَالَ الشاِفِعي لَا يبرأُ ؛ ِلأَنَّ عقْد الْوِديعِة ارتفَع ِحني صار ضاِمنا فَلَا يبرأُ إلَّا ِبالرد علَى الْماِل
 هاعب ةً ثُمبرض هبرض ةً أَوجِكيلُ شالْو هجِدِه فَشبِع عيلًا ِببجكَّلَ رو نلَالَِة أَنَّ مي ِبددعطُلُ ِبالتبلَا ي رالْأَمقَاِت واِئِر الْأَوِفي س

  . الْمتقَدِم ، وهذَا إذَا كَانَ الركُوب واِلاسِتخدام واللُّبس لَم ينقُصها أَما إذَا نقَصها ضِمنها صح بيعه ِبالْأَمِر

    .وأَما الْمستِعري إذَا تعدى ثُم أَزالَ التعدي لَا يبرأُ ِمن الضماِن إلَّا ِبالرد إلَى الْماِلِك

 لُهقَو  

   وِإنْ طَلَبها صاِحبها فَجحده إياها ضِمنها  

؛ ِلأَنه لَما طَالَبه ِبالرد فَقَد عزلَه عن الِْحفِْظ فَبعد ذَِلك هو ِبالِْإمساِك غَاِصب ماِنع فَيضمن وِفيِه إشارةٌ إلَى أَنه لَو جحدها 
ند غَيِر الْماِلِك لَم يضمن ، وِإنْ جحدها ِبحضرِة الْموِدِع أَو ِبحضرِة وِكيِلِه ضِمنها وِإنْ جحدها ِعند غَيِرها لَم يضمن ِع

فوسِل أَِبي يِبقَواِبيِع ونقَالَ ِفي الْي نمضي فَرقَالَ زو ، فوسأَِبي ي دِفي ِعن هودحفَج هتِديعِفي وخي انَ قَدسذُ ؛ ِلأَنَّ الِْإنأْخن 
 لُهِن قَويٍع لَفَِقريطَم اِب الِْحفِْظ ؛ ِلأَنَّ ِفيِه قَطْعب ِضِع ِمنوذَا الْمه  

   فَِإنْ عاد إلَى اِلاعِتراِف لَم يبرأْ ِمن الضماِن  

حا جلَم هِرِه ؛ ِلأَنيِبِه ِلغ فرتفَِإذَا اع لَه هأَن ٌء فَالظَّاِهريِدِه شِفي ي نا ؛ ِلأَنَّ كُلَّ مهلَيِدِه عوِت يا ِبالِْملِْك ِلثُبِفيه لَه ِكما حهد
عودا ، فَقَالَ الْمهاِحبةَ صِديعالْو ِإنْ طَلَبانٌ ، ومض هلَاِكِه لَِزمه دعب قَطَتِإنْ قَالَ سو ، ِمنض تاعا فَضِسيتهت فَنقُم 

 ِمنا ضقَطْتهِإنْ قَالَ أَسو ، نمضي لَا يِمن.   

 لُهقَو  

   وِللْمودِع أَنْ يساِفر الْوِديعِة ، وِإنْ كَانَ لَها ِحملٌ ومؤنةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

ِريق آِمنا أَما إذَا كَانَ مخوفًا يضمن إجماعا ، وكَذَا إذَا كَانَ الطَِّريق آِمنا ونهاه صاِحبها عن السفَِر ِبها هذَا إذَا كَانَ الطَّ
ضلَغُ إلَّا أَنْ يِر أَب؛ ِلأَنَّ الِْحفْظَ ِفي الِْمص ِفيدم قِْييد؛ ِلأَنَّ الت نمضا يِبه افَرا فَسذَهلْطَانُ أَخالس دِبأَنْ قَص إلَى ذَِلك طَر.  

 قِْل ِمنةُ النرأُج اِلكالْم ملْزي ه؛ ِلأَن ِمنا ضِبه افَرا فَِإنْ سِبه اِفرسي ةٌ لَمنؤملٌ وا ِحمإذَا كَانَ لَه دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
اِهر أَنه لَا يرضى ِبذَِلك وِلأَِبي حِنيفَةَ إطْلَاق الْأَمِر ِبالِْحفِْظ ِللْفَِقرييِن محلٌّ ِللِْحفِْظ إذَا كَانَ الطَِّريق آِمنا بلٍَد إلَى بلٍَد والظَّ

يعةَ ِليترك أَشغالَه والسفَر ِمن أَشغاِلِه فَلَا تمنعه وِلهذَا يمِلك الْأَب والْوِصي ِفي ماِل الصِبي وِلأَنَّ الِْإنسانَ لَا يلْتِزم الْوِد
الْوِديعةُ ِمن ذَِلك صاِحب الْمنظُومِة لَا يضمن الْمودع ِبالْمسافَره ِعند انِعدام النهِي والْمخاطَره ويجعلَاِن هِذِه مضمونه ِفي 

  . ِلحمِلِه مؤنه قَيد ِبانِعداِم النهِي والْمخاطَرِة ِلأَنه إذَا نهاه فَخرج ِبها يضمن إجماعا ، وكَذَا إذَا كَانَ الطَِّريق مخوفًا كُلِّ ما
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ِة إجافَرسِبالْم نمضةٌ لَا ينؤلَا ملٌ وا ِحملَه كُني ا إذَا لَمأَمِلِه إلَى ومِفي ح اجتحا كَانَ يم وةٌ هنؤملٌ وِحم اَلَِّذي لَها واعم
   .ظَهٍر أَو أُجرِة حماٍل 

 لُهقَو  

 يِه شإلَي فَعدي ا لَمهِمن هِصيبن طْلُبا يمهدأَح رضح ةً ثُمِديعٍل وجر دلَاِن ِعنجر عدِإذَا أَوو رالْآخ رضحى يتا حهٌء ِمن
  .ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 هِصيبِه نإلَي فَعدي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

ديِن الْمشترِك وِلأَنه يطَاِلبه ِبتسِليِم والِْخلَاف ِفي الْمِكيِل والْموزوِن لَهما أَنه طَالَبه ِبدفِْع نِصيِبِه فَيؤمر ِبالدفِْع إلَيِه كَما ِفي ال
 زفْرالْماِع ، وشقِِّه ِفي الْمحِز وفْرِبالْم هطَاِلبي هاِئِب ؛ ِلأَنِصيِب الْغفِْع نِبد هطَاِلبي هِنيفَةَ أَنِلأَِبي حو فصالن وهِه وإلَي لَّما سم

ي نيعالْم هطَاِلبي هِك ؛ ِلأَنرتشِن الْميِة ِبِخلَاِف الدمةُ الِْقسِع ِولَايودِللْم سلَيِة ومإلَّا ِبالِْقس قُّهح زيمتلَا يِن وقَّيلَى الْحِملُ عتش
   .ِبتسِليِم حقِِّه إلَيِه ؛ ِلأَنَّ الديونَ تقْضى ِبأَمثَاِلها 

  ه قَولُ

وِإنْ أَودع رجلٌ ِعند رجلَيِن شيئًا ِمما يقْسم لَم يجز أَنْ يدفَعه أَحدهما إلَى الْآخِر ولَِكنهما يقْتِسماِنِه ويحفَظُ كُلُّ  
فَظَهحأَنْ ي ازج مقْسا لَا يِإنْ كَانَ ِممو ، فَها ِنصمهاِحٍد ِمناِحِبِه وا ِبِإذِْن صمهدأَح    

وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما ِلأَحِدِهما أَنْ يحفَظَ ِبِإذِْن الْآخِر ِفي الْوجهيِن جِميعا ؛ ِلأَنه رِضي ِبأَمانِتِهما فَكَانَ ِلكُلِّ 
 ِفي ما لَا يقْسم وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه رِضي ِبِحفِْظِهما ولَم يرض ِبِحفِْظ أَحِدِهما فَوقَع واِحٍد ِمنهما أَنْ يسلِّم إلَى الْآخِر كَما

   .ا يضمن التسِليم إلَى الْآخِر ِبغيِر ِرضا الْماِلِك فَيضمن الداِفع ولَا يضمن الْقَاِبض ؛ ِلأَنَّ موِضع الْمودِع ِعنده لَ

 لُهقَو  

  نمضي ا لَمها إلَيهلَّمِتك فَسجوا إلَى زهلِّمسِة لَا تِديعالْو اِحبِإذَا قَالَ صو   

لَا ِفي صفِْسك وا ِبنفَظْهحا إذَا قَالَ لَا تكَم ثِّرؤلَا ي هيهِليِم فَنسالت ِمن لَه دلَا ب هأَةٌ ؛ ِلأَنرام لَه كُني ذَا إذَا لَمهوِقك ، ودن
   .ِسوى الَِّتي نهاه عن الدفِْع إلَيها الْوِديعةُ ِمما تحفَظُ علَى أَيِدي النساِء كَذَا ِفي الْمستصفَى 

 لُهقَو  

 ا ِفي بِفظَهِت فَحيذَا الْبا ِفي هفَظْهاح ِإنْ قَالَ لَهو نمضي اِر لَمالد ِتلْك ِمن رٍت آخي   

؛ ِلأَنَّ الْبيتيِن ِفي داٍر واِحدٍة لَا يتفَاوتاِن ِفي الِْحرِز وهذَا إذَا لَم يكُن الْبيت الَِّذي حِفظَها ِفيِه أَنقَص ِحرزا ِمن الْبيِت الَِّذي 
  ما إذَا كَانَ الْبيت الثَّاِني أَحرز ضِمن كَذَا ِفي الْيناِبيِع قَولُه أَمره ِبالِْحفِْظ ِفيِه ، أَ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                610

  ِمنى ضراٍر أُخا ِفي دِفظَهِإنْ حو   

  .؛ ِلأَنَّ حكْم الداريِن مختِلف ِفي الِْحرِز والِْحفِْظ 

   .اِنيةُ أَحرز لَا يضمن وأَما إذَا تساويا ِفي الِْحرِز أَو كَانت الثَّ

  

   مساِئلُ  

الْمودع إذَا وضع الْوِديعةَ ِفي الداِر فَخرج والْباب مفْتوح فَجاَء ساِرق فَأَخذَها إنْ لَم يكُن ِفي الداِر أَحد ضِمن ؛ ِلأَنَّ هذَا 
 ِييعضت.   

 أَصابها مرض أَو جرح فَأَمر الْمودع إنسانا يعاِلجها فَعِطبت فَصاِحبها ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمن الْمودع أَو الدابةُ الْوِديعةُ إذَا
أَن ِلمإنْ ع اِلجعالْم نمِإنْ ضٍد ، ولَى أَحع ِجعرلَا ي عودالْم نمفَِإنْ ض اِلجعالْم لَمعي ِإنْ لَمِه ، ولَيع ِجعرلَا ي لَه تسا لَيه

   .أَنها ِلغيِرِه أَو ظَنها لَه رجع علَيِه 

ِعهيِفي ب هأْذَنتاسِه وا إلَيهرأَم فَعلَِد قَاٍض رإنْ كَانَ ِفي الْب ادِة الْفَسِديعلَى الْوع افإذَا خ عودلَِد الْمِفي الْب كُني ِإنْ لَما و
   .قَاٍض باعها وضِمنها وحِفظَ ثَمنها ِلصاِحِبها وعلَى هذَا اللُّقَطَةُ 

ته أَِمينةً لَم يضمن ، وِإنْ كَانت رجلٌ غَاب عن منِزِلِه وترك امرأَته ِفيِه وِفيِه وِديعةٌ فَلَما رجع لَم يِجد الْوِديعةَ إنْ كَانت امرأَ
 ِمنٍة ضأَِمين رغَي.   

قَالَ ِفي الْواِقعاِت سوِقي قَام ِمن حانوِتِه إلَى الصلَاِة وِفيِه وداِئع ِللناِس فَضاعت لَا ضمانَ علَيِه ؛ ِلأَنه غَير مضيع ِلما ِفي 
   .ِلأَنَّ ِجريانه يحفَظُونه حانوِتِه ؛ 

رجلٌ دفَع إلَى آخر شيئًا ِلينثُره ِفي عرٍس إنْ كَانَ دراِهم لَيس لَه أَنْ يحِبس ِمنها شيئًا ِلنفِْسِه ولَا لَه أَنْ يدفَعه إلَى غَيِرِه 
ه أَنْ يلْتِقطَ ِمنه ، وِإنْ كَانَ سكَّرا لَه أَنْ يدفَعه إلَى غَيِرِه ِلينثُره ولَه أَنْ يلْتِقطَ ِمنه ولَيس لَه أَنْ ِلينثُره ، ولَو نثَر ِبنفِْسِه لَيس لَ

   .يحِبس ِمنه شيئًا ِلنفِْسِه كَذَا ِفي الْواِقعاِت 

ِبيلًا ِفيِه آلَاتلًا ِزنجر عدلٌ أَوجت رضقَب عودقَالَ الْمو ، هِمن تبا فَذَهومكَانَ ِفيِه قَد هى أَنعادو هِردتساَء يج ثُم اِرينجالن 
ِلأَنه لَم يدِع علَيِه صنعا ، وكَذَا ِمنك الزنِبيلَ ولَا أَدِري ما ِفيِه لَا ضمانَ علَيِه وهلْ يِجب علَيِه الْيِمني قَالُوا لَا يِجب علَيِه ؛ 

إذَا أَودع دراِهم ِفي ِكيٍس ولَم يِزنها علَى الْمودِع ثُم ادعى أَنها كَانت أَكْثَر ِمن ذَِلك فَلَا يِمني علَيِه إلَّا أَنْ يدِعي علَيِه 
أَو ِييعضالت وهلَ وةُ الِْفعانالِْخي .   

 أَِمني هاِلٍك ؛ ِلأَنِميِنِه ِخلَافًا ِلمي عم لُهلُ قَوقْبٌء يياِلي شم ِمن بذْهي لَمِزِلي ونم ةُ ِمنِديعالْو تبإذَا قَالَ ذَه عودالْم.   

ف شيئًا يِسريا يساِوي خمسةَ دراِهم ونحوها وصاِحب الداِر فَِقري غَِريب مات ِفي داِر رجٍل ولَيس لَه واِرثٌ معروف وخلَّ
 لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهى اللُّقَطَِة ونعِفي م هفِْسِه ؛ ِلأَنا ِلنذَهأْخأَنْ ي فَلَه.   
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   العارية  كتاب 

ِريالْع قَّةٌ ِمنتشم ِديِد ؛ ِلأَنَّ ِهيشةُ ِبالتاِريقَالُ الْعذَا يلَى هفَع ارنشو ارا عهاِر ؛ ِلأَنَّ طَلَبةٌ إلَى الْعوبسنِقيلَ مةُ وِطيالْع ِهيِة و
ى إنَّ ِبزتح ِريِريِة قَالَ الْحاِريةٌ ِفي الْعةُ لُغارالْعةٌ وددشِب مساَء النِفي يو وردلَا ي ةٌ أَيِبِه فَار طُوفِتي لَا ييبةٌ وارِذِه عِتي ه

ِع الشرِع ِعبارةٌ عن تمِليِك الْمناِفِع ِبغيِر ِعوٍض وسميت عاِريةً ِلتعريها عن الِْعوِض وِمن شرِطها أَنْ تكُونَ الْعين قَاِبلَةً ِلِلانِتفَا
 ِجعرِعِري أَنْ يى إنَّ ِللْمتٍة حلَاِزم رةُ غَياِريالْعا وضالْفُلُوِس إلَّا قَراِنِري ونالداِهِم ورةُ الداِريكُونَ عى لَا تتا حِنهيقَاِء عب عا مِبه

  للَّه ِفيها متى شاَء وتبطُلُ ِبموِت أَحِدِهما قَالَ رِحمه ا

   الْعاِريةُ جاِئزةٌ  

 لُهٍر قَويلُ خِفعاٍن وسإح عوا نهِة ؛ ِلأَنفَعنةٌ ِلِملِْك الْمِفيدم أَي  

   وِهي تمِليك الْمناِفِع ِبغيِر ِعوٍض  

  .وهذَا قَولُ أَِبي بكٍْر الراِزي وعامِة أَصحاِبنا 

رِخي ِهي إباحةُ الْمناِفِع ِبِملِْك الْغيِر والْأَولُ أَصح ، ووجهه أَنَّ الْمستِعري يمِلك أَنْ يِعري ، ولَو كَانت إباحةً لَم وقَالَ الْكَ
يِلغ هِبيحأَنْ ي لَه زجي لَم امطَع لَه أُِبيح نا كَمهِعريأَنْ ي لَه زجأَنْ ي لَه ازِليكًا لَجمت تكَان ا لَوهأَن ِخيِل الْكَرقَو هجِرِه و

سِة لَياِرياِرِه الْعإج اعِتنا اما قُلْنهرجؤأِْجِر أَنْ يتسِللْم ازاِفِع جنِليكًا ِللْممت تا كَانِة لَمارا ِفي الِْإجا قُلْنا كَمهرجؤلَا ي ه؛ ِلأَن 
 لَّقعلَت رجؤأَنْ ي لَه ازج اَء فَلَوى شتا مهنع قُّهح قَِطعنٍه لَا يجلَى وع اِفعنالْم لَّكَهم ِعريى أَنَّ الْمنعالْم ةَ لَِكنفَعنالْم ِلكمي

   . ِمنها فَِلهذَا الْمعنى لَم تجز إجارتها ِبالِْإجارِة اِلاسِتحقَاق فَقُِطع حق الْمِعِري

 لُهقَو  

وتِصح ِبقَوِلِه أَعرتك وأَطْعمتك هِذِه الْأَرض ومنحتك هذَا الثَّوب وحملْتك علَى هِذِه الدابِة إذَا لَم يِرد ِبِه الِْهبةَ  
دبذَا الْعك هتمدأَخى وكْنى سرماِري لَك عدى وكْناِري لَك سدو    

أَما قَولُه أَعرتك فَهو صِريح الْعاِريِة وأَطْعمتك هِذِه الْأَرض عاِريةً أَيضا ؛ ِلأَنها لَا تطْعم فَعِلم أَنه أَراد الْمنفَعةَ وِلهذَا لَو قَالَ 
هذَا الطَّعام كَانَ إباحةً ِللْعيِن وقَولُه منحتك هذَا الثَّوب ِعبارةٌ عن الْعاِريِة قَالَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام الِْمنحةُ أَطْعمتك 

 الِْميِم الْعِطيةُ يقَالُ منحه يمنحه ويمنحه ِبكَسِر مردودةٌ ، ولَو كَانت تقْتِضي ِملْك الْعيِن لَم يِجب ردها الِْمنحةُ ِبكَسِر
النوِن وفَتِحها إذَا أَعطَاه شيئًا كَذَا ِفي الصحاِح وقَولُه عمرى سكْنى بيانٌ ِللْمنفَعِة وتوِقيتها ِبعمِرِه ؛ ِلأَنه جعلَ لَه سكْناها 

 عمِرِه وقَولُه إذَا لَم يِرد ِبِه الِْهبةَ راِجع إلَى منحتك وحملْتك فَِإذَا كَانَ كَذَِلك ينبِغي أَنْ يقُولَ ِبِهما إلَّا أَنه أَراد كُلَّ مدةَ
  .ين ذَِلكُما ولَم يقُلْ ب} عوانٌ بين ذَِلك { واِحٍد ِمنهما كَما ِفي قَوله تعالَى 
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  .قَولُه وأَخدمتك هذَا الْعبد صِريح ِفي تمِليِك الْمنفَعِة ؛ ِلأَنه أَِذنَ لَه ِفي اسِتخداِمِه 

   .وقَولُه وداِري لَك سكْنى أَي سكْناها لَك 

 لُهقَو  

   شاَء وِللْمِعٍري أَنْ يرِجع ِفي الْعاِريِة متى  

   .؛ ِلأَنها تمِليك الْمناِفِع وِهي تحدثُ حالًا فَحالًا فَما لَم يوجد ِمنها لَم يتِصلْ ِبِه قَبض فَِللْمِعِري أَنْ يرِجع ِفيِه 

 لُهقَو  

  نمضي لَم دعِر تغَي ِمن لَكَتةٌ إنْ هانةُ أَماِريالْعو   

لَ عبد السلَاِم لَيس علَى الْمستِعِري غَيِر الْمِغلِّ ضمانٌ فَِإنْ شرطَ ِفيها الضمانَ كَانت مضمونةً ِبالشرِط ِلقَوِلِه علَيِه السلَام قَا
أَغَصبا تأْخذُها يا محمد ؟ فَقَالَ بلْ عاِريةً مضمونةً فَأَخذَها ِلصفْوانَ بِن أُميةَ ِحني استعار ِمنه أَدرعا ، وقَالَ لَه صفْوانُ 

  .ِبشرِط الضماِن 

 نمضلَا يو وطُ لَغرفَالش لَه اِمنا ضفَأَن اعك فَِإنْ ضبثَو ك أَوتابِني دقَالَ أَِعر اِبيِع لَونِفي الْيو.  

ا الْوأَمو ِمن لُهقَوو ِخيي كَذَا ِفي الْكَردعاِن ِبالتنمضا يمِإنانَ ، وما الضطَ ِفيِهمرش لَوا ، وداِن أَبنمضةُ لَا يارالِْإجةُ وِديع
ريا ِبدِليِل أَنه لَو حصلَ ِفي الْوِديعِة ضِمنها فَعلَى هذَا إذَا غَيِر تعد إنما قَالَ ذَِلك ِلأَنه إذَا تعدى ضِمن ؛ ِلأَنَّ ِللتعدي تأِْث

 ارفَص ِضعوالْم لْ ذَِلكاونتي ا ؛ ِلأَنَّ الِْإذْنَ لَمهتِقيم ِمنض تِطبفَع ِضعوالْم ا ذَِلكِبه زاوفَج اهمِضٍع سوةً إلَى مابد ارعتاس
اِن ِبرمالض أْ ِمنربي لَم تِطبِه فَعا إلَيهارعتِضِع الَِّذي اسوا إلَى الْمِبه عجفَِإنْ ر ِمنذَا ضا فَِلهكُوِنِه ِفيِه غَاِصب.  

دعالَ التأَز ثُم عودا الْمى ِفيهدعِة إذَا تِديعا الْوارِتبأُ اعربي فَرقَالَ زإلَّا و ذَِلك أُ ِمنربي فَلَا يدعانُ ِبالتمالض هلَِزم قَد ها أَنلَنو ي
   .ِبالرد علَى صاِحِبها كَالْغاِصِب 

 لُهقَو  

  هارعتا اسم رجؤِعِري أَنْ يتسِللْم سلَيو   

ار؛ ِلأَنَّ الِْإع ِمنض ِطبفَع هرفَِإنْ آج لُّقعتو وعجِة الراِريى الْعضقْتِلأَنَّ مو قَها فَوم نمضتُء لَا ييالشِة وارونَ الِْإجةَ د
مستأِْجر ؛ ِلأَنه قَبضها الْمستأِْجِر ِبها يمنع ذَِلك فَِلهذَا لَم يجز فَِإنْ آجرها ضِمن ِحني سلَّمها ، وِإنْ شاَء الْمِعري ضِمن الْ

ِبغيِر إذِْن الْماِلِك ثُم إنْ ضِمن الْمستِعري لَا يرِجع علَى الْمستأِْجِر ؛ ِلأَنه ظَهر أَنه آجر ِملْكَه وِإنْ ضِمن الْمستأِْجر رجع علَى 
  .ِريةٌ ِفي يِدِه دفْعا ِلضرِر الْغروِر ِبِخلَاِف ما إذَا عِلم الْمؤجِر إذَا لَم يعلَم أَنه عا

 لُهقَو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                613

   ولَه أَنْ يِعريه إذَا كَانَ لَا يختِلف ِباخِتلَاِف الْمستعِمِل  

يش لَكم نِليكًا فَممت تِإذَا كَاناِفِع ونالْم ِليكمةَ تاِريطٌ أَنْ ؛ ِلأَنَّ الْعرا شمِإنو ، لَكا مِب مسلَى حع لِّكَهمأَنْ ي لَه ازئًا ج
ه أَنْ لَا يختِلف ِباخِتلَاِف الْمستعِمِل دفْعا ِلمِزيِد الضرِر عن الْمِعِري ؛ ِلأَنه رِضي ِباسِتعماِلِه لَا ِباسِتعماِل غَيِرِه ، وِإنما يجوز لَ

 ِكبريو كَبرأَنْ ي لَهِل ومِللْح هرغَي ِعرييِملَ وحأَنْ ي ٌء فَِإنَّ لَهيش لَه مسي لَمةً وابد ارعتطْلَقَةً ِبأَنْ اسم تردإذَا ص ِعريي
ر ى لَوتح ِعريأَنْ ي فَلَه ا أَطْلَقلَم ه؛ ِلأَن هرغَي سلَي هرغَي كَبأَر لَوو ، هكُوبر نيعت ه؛ ِلأَن هرغَي ِكبرأَنْ ي لَه سفِْسِه لَيِبن ِكب

 هو أَو استعار ثَوبا ِليلْبسه هو لَه أَنْ يركَب ِبنفِْسِه حتى لَو فَعلَه ضِمن ؛ ِلأَنه قَد تعين الِْإركَاب فَأَما إذَا استعارها ِليركَبها
 هرا غَيهارفَأَع وا ههكُنسا ِليارد ارعتِإنْ اسِسِه ، ولُبكُوِبِه وا ِبرنةٌ هدقَيا مه؛ ِلأَن ِمنض ِلففَت هرغَي هسأَلْب أَو هرا غَيهكَبفَأَر

مضي ا لَمهكَنِمِل فَسعتسِتلَاِف الْمِباخ ِلفتخلَا ت ور؛ ِلأَنَّ الد ن.   

 لُهقَو  

  ضوِن قَرزوالْمِكيِل والْماِنِري ونالداِهِم ورةُ الداِريعو   

اسِتهلَاِك أَعياِنها ، وكَذَا الْمعدود الَِّذي لَا يتفَاوت كَالْجوِز ؛ ِلأَنَّ الِْإعارةَ تمِليك الْمناِفِع وهِذِه الْأَشياُء لَا ينتفَع ِبها إلَّا ِب
 أَما إذَا استعارها والْبيِض ؛ ِلأَنه لَا ينتفَع ِبِه إلَّا ِباسِتهلَاِك عيِنِه ، وِإنما يكُونُ عاِريةُ الدراِهِم والدناِنِري قَرضا إذَا أَطْلَق الْعاِريةَ

   .ِليعاِير ِبها ِميزانا أَو يِزين ِبها دكَّانا كَانت عاِريةً لَا قَرضا فَِإنْ هلَكَت ِمن غَيِر تعد لَا ضمانَ علَيِه 

 لُهقَو  

   ز وِللْمِعِري أَنْ يرِجع ِفيها ويكَلِّفَه قَلْع الِْبناِء والْغرِس وِإذَا استعار أَرضا ِليبِني ِفيها أَو يغِرس نخلًا جا 

 لُها قَوهفِْريغت كَلَّففَي اعجِتراِلاس وِجبةَ تاِري؛ ِلأَنَّ الْع  

   فَِإنْ لَم يوِقف الْعاِريةَ فَلَا ضمانَ علَيِه  

اِن الِْبنقْصِني ِفي نعِد ؛ يعِبالْو هِمن ِثقوتسِر أَنْ يغَي قِْد ِمنِبِإطْلَاِق الْع رثُ اغْتيوٍر حرغم رغَي رتغم ِعريتسِس ؛ ِلأَنَّ الْمرالْغاِء و
مإن وعجالرا ووررغم كُني ِقيٍت فَلَموِر تغَي ِة ِمناِريِبالْع ِضير هوِر ِلأَنرِبالْغ ِجبا ي.   

 لُهقَو  

   وِإنْ وقَّت الْعاِرية فَرجع قَبلَ الْوقِْت ضِمن الْمِعري ما نقَص الِْبناُء والْغرس ِبالْقَلِْع  

جرةُ واِريالْع تقَعِة إذَا وايِة قَالَ ِفي الِْهددِقيِت الْموِبت هغَر هلِْف ؛ ِلأَنخ ا ِفيِه ِمنِلم هكْري هلَِكنو هوعجر حقِْت صلَ الْوقَب ع
يِه ، الْوعِد ويضمن الْمِعري ما نقَص الِْبناُء والْغرس ِبالْقَلِْع ؛ ِلأَنه غَره حيثُ وقَّت لَه ، والظَّاِهر هو الْوفَاُء ِبالْوعِد فَيرِجع علَ

وقَالَ الْحاِكم الشِهيد أَنه يضمن صاِحب الْأَرِض ِللْمستِعِري ِقيمةَ غَرِسِه وِبناِئِه ويكُوناِن لَه إلَّا أَنْ يشاَء الْمستِعري أَنْ يرفَعهما 
م ه؛ ِلأَن لَه كُونُ ذَِلكا فَيمهتِقيم هنمضلَا يِض ؛ واِحِب الْأَرإلَى ص ارِض فَالِْخيِبالْأَر ررقَالُوا إذَا كَانَ ِفي الْقَلِْع ضو ، لَكَه
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صحى يتح هذْ ِمنخؤت ا لَمهعرزا ِليهارعتِإنْ اسِل ، وِبالْأَص ِجيحرالتٍع وبت اِحبص ِعريتسالْمٍل وأَص اِحبص هِلأَن عرالز د
 ِعريالْم ررضتى لَا يتِة الِْمثِْل حرِبأُج كرتا يمِإنو ، دصحتسإلَى أَنْ ي كرتةً فَيلُومعةً مايِع ِنهر؛ ِلأَنَّ ِللز قِّتوي لَم أَو قَّتو

؛ ِلأَن سرالْغ كَذَِلك سلَيِن وقَّياةً ِللْحاعرم ةَ لَهايلَا ِنه ه.   

 لُهقَو  

   وأُجرةُ الْعاِريِة علَى الْمستِعِري  

هالر دةُ رنؤِن مهِفي الرا واِحِبهلَى صع دةُ الرنؤِة مِديعِفي الْوفِْسِه وِة نفَعنِلم هضقَب هِه ؛ ِلأَنلَيع اِجبو دلَى ؛ ِلأَنَّ الرِن ع
الْمرتِهِن ونفَقَةُ الْمستعاِر علَى الْمستِعِري وعلَف الدابِة الْمستعارِة علَى الْمستِعِري والِْكسوةُ علَى الْمِعِري ولَو استعار عبدا 

قَته علَى الْمولَى فَاِلاسِتعارةُ أَنْ يقُولَ أَِعرِني عبدك والِْإعارةُ أَنْ يقُولَ الْمولَى خذْ ِللِْخدمِة فَعلَيِه نفَقَته ، وِإنْ أَعاره مولَاه فَنفَ
 لُهِعِري قَوتسالْم ِر طَلٍَب ِمنغَي ِمن هِدمختاسِدي وبع  

   وأُجرةُ رد الْعيِن الْمستأْجرِة علَى الْمؤجِر  

  .؛ ِلأَنَّ الْواِجب علَى الْمستأِْجِر التمِكني والتخِليةُ دونَ الرد فَِإنَّ منفَعةَ قَبِضِه شاِملَةٌ ِللْمؤجِر معنى 

 لُهقَو  

   وأُجرةُ رد الْعيِن الْمغصوبِة علَى الْغاِصِب  

دِه الرلَيع اِجبا ِلأَنَّ الْوبا غَصاِلِكهم ا ِمنقَلَهن هاِلِك ِلأَنِد الْمةُ إلَى يادالِْإعو .   

 لُهقَو  

  نمضي لَم لَكَتا فَهاِحِبهِل صطَبا إلَى إصهدةً فَرابد ارعتِإذَا اسو   

إلَى الْماِلِك فَالْماِلك يردها إلَى الِْإصطَبِل وِلأَنه أَتى ِبالتسِليِم الْمتعارِف وهذَا اسِتحسانٌ ؛ ِلأَنَّ إصطَبلَه يده ، ولَو ردها 
دةً فَرابد ارعتاس نما وا لَهعيضِكيِلِه فَكَانَ ملَا إلَى وا واِلِكها إلَى مهدري لَم ه؛ ِلأَن نمضاِس يِفي الِْقيأَِجِريِه و ِدِه أَوبع عا مه

 عا مهدكَذَا إذَا راِلِه ، وِفي ِعي سلَي هةً ؛ ِلأَنماويةً ِبِخلَاِف الْأَِجِري مراهشم ةً أَوهانسكُونَ مِبالْأَِجِري أَنْ ي ادرالْمو نمضي لَم
أَِجِريِه لَم ِة أَواباِحِب الدِد صبذَا عِقيلَ هِدِه ، وبإلَى ع هدري وِه فَها إلَيهدإذَا ر هى أَنرى ِبِه ، أَلَا تضري اِلك؛ ِلأَنَّ الْم نمضي 

أَج عا مهدفَِإنْ ر حالْأَص وهِرِه وِفي غَيِقيلَ ِفيِه وو ابولَى الدع قُومِد الَِّذي يبِفي الْع ِعريتسلَى أَنَّ الْمِليلٌ عذَا ده ِمنض ِبين
   .لَا يمِلك الِْإيداع ، وقَالَ بعضهم يمِلك الِْإيداع ؛ ِلأَنه دونَ الِْإعارِة 

 لُهقَو  
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 ِه ضا إلَيهلِّمسي لَماِلِك واِر الْما إلَى دهدا فَرنيع ارعتِإنْ اسو ِمن   

  .وِفي نسخٍة لَم يضمن وكَذَا هو ِفي شرِحِه لَم يضمن غَير أَنه بعد ذَِلك أَشار إلَى أَنه ِفي آلَاِت الْمنِزِل 

مضي لَم هلِّمسي لَماِلِك واِر الْمإلَى د هدرا ودبع ارعتِة إنْ اسايِفي الِْهدو هدرى يتأُ حربا لَا يبثَو ا أَودبةُ عاِريالْع تفَِإنْ كَان ن
  .إلَى الْمِعِري وهو معنى ما ِفي متِن الِْكتاِب 

 لُهقَو  

  ِمنِه ضا إلَيهلِّمسي لَماِلِك واِر الْمةَ إلَى دِديعالْو دِإنْ رو   

ب ؛ ِلأَنَّ الْواِجب علَى الْغاِصِب فَسخ ِفعِلِه وذَِلك ِبالرد إلَى الْماِلِك دونَ غَيِرِه الْوِديعةُ لَا يرضى الْماِلك وكَذَا الْمغصو
ِخلَاِف الْعواِري ؛ ِلأَنَّ ِفيها عرفًا حتى لَو ِبردها إلَى الداِر ولَا إلَى يِد من ِفي ِعياِلِه ؛ ِلأَنه لَو ارتضى ذَِلك لَما أَودعها ِب

كَانت الْعاِريةُ عقْد جوهٍر لَم يردها إلَّا إلَى الْمِعِري ِلعدِم الْعرِف ِفيِه ومن أَعار أَرضا ِللزراعِة يكْتب الْمعار إنك قَد أَطْعمتِني 
حِنيفَةَ وِعندهما يكْتب أَنك قَد أَعرتِني ؛ ِلأَنَّ لَفْظَةَ الِْإعارِة موضوعةٌ لَه والِْكتابةُ ِبالْموضوِع أَولَى كَما ِفي إعارِة ِعند أَِبي 

الز صخا تهاِد ؛ ِلأَنرلَى الْملُّ عاِم أَدأَنَّ لَفْظَ الِْإطْع لَهاِر والد تِوِه فَكَانحناِء وا كَالِْبنهرغَيةَ واعرالز ِظمتنةُ تارالِْإعةَ واعر
   .الِْكتابةُ ِبها أَولَى ِبِخلَاِف الداِر فَِإنها لَا تعار إلَّا ِللسكْنى 

  

   مساِئلُ  

 امةً فَنابد ارعتلٌ اسجاِت راِقعا لَا قَالَ ِفي الْوِبه بذَهو دالِْمقْو انٌ فَقَطَعساَء إنِدِه فَجا ِفي يهدِمقْوِة وفَازِفي الْم ِعريتسالْم
ِل غَيِه الْأَوجِفي الْو ه؛ ِلأَن ِمنض ِبذَِلك رعشي لَمِدِه وي ِمن هعزتفَان دالِْمقْو دم لَوِه ، ولَيانَ عمض ، عيضا منا ههٍع ويضم ر

 امإذَا ن عودٍع ؛ ِلأَنَّ الْميضم رغَي هِدِه ؛ ِلأَنِفي ي سلَي دكَانَ الِْمقْو لَوو ، نمضا لَا يقَاِعد اما إذَا نا أَمطَِجعضم امذَا إذَا نهو
مةُ لَا ضِديعالْو ِرقَتا فَسقَاِعد ِسيخرا السمهنيِة بِويسلَى التع صاٌء نوذَا سِفي ه ِعريتسالْمو عودالْمِه ولَيانَ ع.   

ا يصِلحه ؛ ِلأَنه تصرف رجلٌ استعار ِكتابا ِليقْرأَ ِفيِه فَوجد ِفيِه خطَأً إنْ عِلم أَنَّ صاِحب الِْكتاِب يكْره إصلَاحه ينبِغي أَنْ لَ
 لَاحِه ؛ ِلأَنَّ الِْإصلَيع لْ لَا إثْمفْعي لَم لَولَالَةً ود أْذُونٌ لَهم ه؛ ِلأَن ازج هلَاحإص هكْرلَا ي هأَن لَمعِإنْ يِر إذِْنِه ويِر ِبغيِفي ِملِْك الْغ

   .غَير واِجٍب علَيِه 

ةُ رادالْع وا هكَم هدحى وعري اكنِنِه هى ِبكَوضري ِعريأَنَّ الْم ِلمإنْ ع اعى فَضعرِفي الْم كَهرت ثُم لَهمعتا فَاسرثَو ارعتلٌ اسج
ن آخر ثَورا عاِريةً ، فَقَالَ لَه غَدا أُعِطيك فَلَما كَانَ ِمن الْغِد لَا يضمن وِإلَّا ضِمن ؛ ِلأَنه تركَه ِبغيِر إذِْنِه ، رجلٌ طَلَب ِم

 لَا أَخذَه الْمستِعري ِبغيِر إذِْن صاِحِبِه واستعملَه ومات ِفي يِدِه ضِمن ؛ ِلأَنه أَخذَه ِبغيِر إذِْنِه ، وِإنْ رده فَمات ِعند صاِحِبِه
   .ضمانَ علَيِه 

 نمضلَا ي اعةً فَضاداِء عسِدي النلَى أَيكُونُ عا يِت ِممياِع الْبتم ِمن تارِج إنْ أَعوِر إذِْن الزيئًا ِبغيش تارأَةٌ أَعرام.   



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                616

قرخاِويِل فَترالس ِعريتسم لَقز لَوو   

ر نمضلَا ي الْفُقَّاِع كُوز اِحبص طَاهكَذَا إذَا أَعِه ، ولَيانَ عملَا ض تركَساِم فَانمةَ الْحلَ آِنيمعتفَاس امملَ الْحخلٌ دج
 ، ولَو أَتى إلَى سوِقي يِبيع الْآِنيةَ وأَخذَ إناًء ِبغيِر الْفُقَّاِع ِليشربه فَسقَطَ ِمن يِدِه وانكَسرت لَا ضمانَ علَيِه ؛ ِلأَنه أَخذَه ِبِإذِْنِه

لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهأْذُوٍن ِفيِه وم رغَي ه؛ ِلأَن ِمنض تركَسِدِه فَاني قَطَ ِمنِه فَسإلَي ظُرنإذِْنِه ِلي   
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   اللقيط  كتاب 

.  

ِكِه اللَِّقيطُ اسرت لُ ِمنأَفْض ذُهأَخو غَاِنم هِرزحمو آِثم هعيضِة ممهالت ا ِمنارِفر لَِة أَويالْع فًا ِمنوِبذَ خن مِني آدب وٍذ ِمنبنِلم م
وبدناِلالِْتقَاطُ ملْقَطُ وي ها أَنآِلِه ِلماِر مِتبلَِقيطًا ِباع يمسا ِفيِه وٍة ِلميرإذَا كَانَ ِفي ب اِجبوو را إذَا كَانَ ِفي الِْمصِه ِفيمإلَي 

 اللَّه هِحماِئِه قَالَ ريإح ِمن  

  راللَِّقيطُ ح   

 والدار دار الِْإسلَاِم وِهي دار الِْإحراِز ، وِإنْ أَي ِفي جِميِع أَحكَاِمِه حتى إنَّ قَاِذفَه يحد ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفي بِني آدم الْحريةُ
ِبريدالتو قالِْعت هِمن ِصحلَا يلًا ودلُوِغ إذَا كَانَ عالْب دعب هتادهش وزجتِة ونيإلَّا ِبالْب ِصحلَا ي هدبع هأَن هرغَي ِقطُ أَولْتى الْمعاد 

 لَاِدِهمفَكَانَ ِمثْلَ أَو ِلِمنيسالْم نيب ِجدو هلَاِم ؛ ِلأَنِبالِْإس لَه كَمحياِر ورلَى الْأَحِة عايكَالِْجن هِمنِه ولَيةُ عايالِْجنةُ وابالِْكتو
كَر ِلياَء ِبِه إلَى عقَطَ لَِقيطًا فَجلًا الْتجأَنَّ ر ِويرو لُهقَو رح وفَقَالَ ه ، ههجو اللَّه م  

   ونفَقَته ِمثْلُ بيِت الْماِل  

 رجلًا جاَء يعِني إذَا لَم يكُن لَه مالٌ ولَا قَرابةٌ ؛ ِلأَنَّ ِمرياثَه ِللْمسِلِمني وعقْلُه علَيِه فَكَانت نفَقَته ِفي بيِت ماِلِهم ورِوي أَنَّ
إلَى عمر رِضي اللَّه عنه ِبمنبوٍذ ، فَقَالَ وجدته علَى باِبي ، فَقَالَ عمر عسى الْغوير أَبؤسا نفَقَته علَينا وهو حر فَقَولُه عسى 

أَنْ ي همهات رملَى أَنَّ علُّ عدا يسؤأَب ريووذُ الطِّفْلُ الْغبنالْمطُ والْقَح سؤالْبو لَدب ريوالْغِلِه وِقب اَء ِمنج أْسأَنَّ الْبو هنكُونَ اب
ولَايِتِه علَيِه إلَّا أَنْ يأْمره الْقَاِضي الْمرِمي ِبِه فَِإنْ أَنفَق علَيِه الْملْتِقطُ ِمن ماِلِه فَهو متطَوع ولَا يرِجع ِبِه علَى اللَِّقيِط ِلعدِم 

طْلَقَه؛ ِلأَنَّ م حالْقَاِضي ِفي الْأَص ِر ِمنالْأَم درجكِْفي ملَا يِه ولَيا عنيكُونَ دِلي   

 أَنْ يكُونَ دينا علَيِه ، ولَو لَم يأْمره الْقَاِضي ولَِكن صدقَه قَد يكُونُ ِللْحثِّ والترِغيِب ، وِإنما يزولُ هذَا اِلاحِتمالُ إذَا شرطَ
ع قُلَهنفَِللْقَاِضي أَنْ ي هنع قُلَهنأَنْ ي أَلَ الْقَاِضيسِه ولَيع ِفقنِقطُ أَنْ يلْتى الْمفَِإنْ أَب وعجالر لُوِغ فَلَهالْب دعِد اللَِّقيطُ بإلَى ي هن

عدٍل إذَا أَقَام الْبينةَ أَنه لَِقيطٌ ، وِإنما شِرطَت الْبينةُ ِلجواِز أَنْ يكُونَ ِممن تلْزمه نفَقَته كَابِنِه وعبِدِه فَِإنْ رجع بعد ذَِلك إلَى 
   . ِبالِْخياِر إنْ شاَء رده إلَيِه وِإنْ شاَء أَبقَاه علَى يِد الْعدِل الْقَاِضي يطْلُب رده إلَى يِدِه فَالْقَاِضي

 لُهقَو  

   فَِإنْ الْتقَطَه رجلٌ لَم يكُن ِلغيِرِه أَنْ يأْخذَه ِمن يِدِه  

   .لَّا ِليٍد ِهي أَولَى ِمن يِدِه ؛ ِلأَنَّ يده قَد سبقَت إلَيِه فَلَم يكُن ِلأَحٍد أَنْ ينِزعه إ

 لُهقَو  
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  لُهلُ قَوفَالْقَو هناب هٍع أَندى معفَِإنْ اد   

اب هِقِط أَنلْتالْم رغَي اهعِإنْ ادلَى ِبِه ، وأَو وفَه اهعا إذَا ادأَم هبسِقطُ نلْتِع الْمدي إذَا لَم اهنعم ِقطُ أَولْتالْم قَهدِعي صدِللْم وفَه هن
   .كَذَّبه ؛ ِلأَنه إقْرار ِللصِبي ِبما ينفَعه ؛ ِلأَنه يشرف ِبالنسِب ويعير ِبعدِمِه 

 لُهقَو  

   هو أَولَى ِبِه فَِإنْ ادعاه اثْناِن ووصف أَحدهما علَامةً ِفي جسِدِه فَ 

؛ ِلأَنَّ الْعلَامةَ تدلُّ علَى سبِق الْيِد ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهر أَنَّ الِْإنسانَ يعِرف علَامةَ ولَِدِه ، وِإنْ لَم يِصف أَحدهما علَامةً فَهو ابنهما 
عد قَتبِإنْ سِب ، وسا ِفي الناِئِهمِتوِلاس رالْآخ ِفيِه إلَّا إذَا أَقَام لَه اِزعناٍن لَا ممِفي ز قُّهح تثَب ه؛ ِلأَن هناب وا فَهِدِهمةُ أَحو

ِضي ِبِه ِللْمسِلِم ، وِإنْ كَانا مسِلميِن الْبينةَ ؛ ِلأَنَّ الْبينةَ أَقْوى قَالَ الْخجنِدي إذَا ادعاه رجلَاِن أَحدهما مسِلم والْآخر ِذمي قُ
 هزوج هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نِن فَعياثْن ِمن ِعي أَكْثَردكَانَ الْم لَوا ، ومِبِه لَه ا قُِضيِميعا جاهِإنْ أَقَامةَ ، ونيالْب أَقَام نِبِه ِلم قُِضي

  .إلَى خمسٍة 

لَ أَبو يوسف يثْبت ِمن اثْنيِن ولَا يثْبت ِمن أَكْثَر ِمن ذَِلك وِعند محمٍد يثْبت ِمن ثَلَاثٍَة ولَا يثْبت ِمن أَكْثَر ِمن ذَِلك ، وقَا
بينِة ؛ ِلأَنَّ ِفيِه حملَ النسِب علَى الْغيِر ، وِإنْ ادعاه امرأَتاِن وأَقَامت وِإنْ ادعته امرأَةٌ لَا يِصح إلَّا ِبتصِديِق الزوِج أَو ِبِإقَامِة الْ

تِلد امرأَتاِن ولَدا كُلُّ واِحدٍة ِمنهما الْبينةَ قَالَ أَبو حِنيفَةَ يجعلُ ابنهما وِعندهما لَا يكُونُ ابن واِحدٍة ِمنهما ِلاسِتحالَِة أَنْ 
 قحِة وراهصِرِمي الْمحت ِمن رأُخ كَامِبِه أَح لَّقعتا يمِإنِة ، والِْولَاد اتِضي إثْبقْتِب لَا يسالن اتِنيفَةَ أَنَّ إثْبِلأَِبي حا واِحدو

   .الْحضانِة ووجوِب الِْإرِث 

 لُهقَو  

   ا وِجد ِفي ِمصٍر ِمن أَمصاِر الْمسِلِمني أَو ِفي قَريٍة ِمن قُراهم فَادعى ِذمي أَنه ابنه ثَبت نسبه ِمنه وكَانَ مسِلما وِإذَ 

فْر إلْحاق ضرٍر ِبِه فَما يكِْسبه الضرر لَا يجوز علَيِه وما ؛ ِلأَنَّ ِفي إثْباِت نسِبِه نفْعا لَه ، وِإنما جعلْناه مسِلما ؛ ِلأَنَّ الْكُ
 هرضا يونَ مد هفَعنا يِفيم هتوعد تحفَص اِئزج وفَه فْعِفيِه الن لُ لَهصحي.   

 لُهقَو  

   و ِفي ِبيعٍة أَو كَِنيسٍة كَانَ ِذميا وِإنْ وِجد ِفي قَريٍة ِمن قُرى أَهِل الذِّمِة أَ 

الِْبيعةُ ِللْيهوِد والْكَِنيسةُ ِللنصارى ، وهذَا الْجواب ِفيما إذَا كَانَ الْواِجد ِذميا ِروايةً واِحدةً ، وِإنْ كَانَ الْواِجد مسِلما ِفي 
ا ِفي ميِذم كَاِن أَوذَا الْماِب هِة ِكتايِفي ِروكَانُ والْم ِبرتاِب اللَِّقيِط اُعِة ِكتايةُ فَِفي ِروايوِفيِه الر لَفَتتاخ ِلِمنيسكَاِن الْم

محم نةَ عاعِن ِسمةُ ابايِرو ِهيو اِجدا كَانَ الْومهٍة أَيايِفي ِروو لَامالِْإس ِبرتى اُعوعِد الدِة الْيٍد ِلقُو.   

 لُهقَو  
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  هلْ ِمنقْبي لَم هدبى أَنَّ اللَِّقيطَ ععاد نمو   

 هدبع هةَ أَننيالْب ِقيمى إلَّا أَنْ يوعفِْس الدِبن هنِقلُ عتنِبالظَّاِهِر فَلَا ي رح ها أَننيب ا قَد؛ ِلأَن.  

لْيناِبيِع إذَا ادعى رجلٌ أَنه عبده وصدقَه بعد الِْإدراِك ينظَر إنْ جرى علَيِه أَحكَام الْأَحراِر ِمن قَبوِل شهادِتِه أَو حد وِفي ا
ِديِقِه إيصا ِبتدبع ِصريكَاِم لَا يالْأَح ِمن ذَِلك هبا أَشمِللَِّذي قَاِذِفِه و دبع واِر فَهركَاِم الْأَحأَح ٌء ِمنيِه شلَيِر عجي ِإنْ لَمو ، اه

 اهعاد.   

 لُهقَو  

   وِإنْ ادعى عبد أَنه ابنه ثَبت نسبه ِمنه وكَانَ حرا  

الن وتثُبو ِة لَهفَعنولَ الْمصاِعي حرا نِلأَنَّ ؛ ِلأَنو هررا ِفيِه ضطَلَ مبو هفْعا ِفيِه نم حِه فَصلَيع ررِقيقًا ضر هنكَوو لَه فَعِب أَنس
ناب ولُوكَاِن فَهمم اهعِإنْ ادو كةُ ِبالشةُ الظَّاِهريرطُلُ الْحبةُ فَلَا ترالْح لَه ِلدت قَد لُوكمِنيفَةَ الْمأَِبي ح دا ِعندبكُونُ عيا ومه.  

وقَالَ محمد هو ابنهما ويكُونُ حرا ، ولَو قَالَ الْمسِلم هو عبِدي ، وقَالَ النصراِني هو ابِني فَهو ابن النصراِني ويكُونُ 
   .حرا 

 لُهقَو  

 عم ِجدِإنْ وو لَه وِه فَهلَيع وددشالٌ ماللَِّقيِط م    

  .اعِتبارا ِللظَّاِهِر ، وكَذَا إذَا كَانَ مشدودا علَى دابٍة وهو علَيها 

اللَِّقيطُ ع ِجدِإنْ وكُونُ لُقَطَةً ، ويِبِه و لَه كَمحي ِبِه لَما ِبقُروعضوا إذَا كَانَ مأَمو تِجدأَنَّ لَِقيطَةً و ِكيحو لَه ٍة فَِهيابلَى د
وهِذِه ِبنت شِقي وشِقيٍة ، ِبنت الطَّباِهجِة والِْقلِّية ، ومعها أَلْف ِديناٍر جعفَِريةٌ ، : ِببغداد وِعند صدِرها رق منشور ِفيِه 

اِريا جى ِبهرتشةٌ يِغريص ِهيٍة وايِفي ِروةٌ ، وكَِبري ِهيو هتِبن جوزي لَم ناُء مزذَا جهةٌ ، وِديةٌ ِهن.   

 لُهقَو  

   ولَا يجوز تزِويج الْملْتِقِط اللَِّقيطَ  

السِة وابالْقَرالِْملِْك و ِه ِمنلَيع ةَ لَهلَايلَا و ه؛ ِلأَن اِكمإلَّا الْح هجوزلَا يِة ولَايِبالْو وا همِغِري إنلَى الصِف عرصالتِة ولْطَن.   

 لُهقَو  

   ولَا تصرفُه ِفي ماِل اللَِّقيِط  

 لُهقَو ا ِبالْأُمارِتباع  
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   ويجوز أَنْ يقِْبض لَه الِْهبةَ  

حم فْعن ه؛ ِلأَن ض.   

 لُهقَو  

   ويسلِّمه ِفي ِصناعٍة  

 لُهقَو اِفِع لَهنالْم لَابِتجاسثِْقيِفِه وت ابب ه؛ ِلأَن  

  هرجؤيو   

 وِريةُ الْقُدايِذِه ِروه.  

ه؛ ِلأَن حالْأَص وهو هرجؤأَنْ ي وزجِغِري لَا ياِمِع الصِفي الْجا ، وِلكُهما تهفَِإن ِبِخلَاِف الْأُم مالْع هباِفِعِه فَأَشنم لَافإت ِلكملَا ي 
ِة الْقَاِتِل ِلبيِت وِجنايةُ اللَِّقيِط ِفي بيِت الْماِل وِمرياثُه ِلبيِت الْماِل لَا ِللَِّذي الْتقَطَه فَِإذَا قُِتلَ اللَِّقيطُ خطَأً فَالديةُ علَى عاِقلَ

 اما فَالِْإمدمِإنْ قُِتلَ عونَ وِلمسإلَّا الْم اِرثَ لَهلَا و هاِل ؛ ِلأَنِت الْميا كَانَ ِلبمِإنو ، رح هةُ ؛ ِلأَنيالد تبجا ومِإناِل ، والْم
  .َء صالَحه علَى الديِة ِعندهما ِبالِْخياِر إنْ شاَء قَتلَ الْقَاِتلَ وِإنْ شا

وقَالَ أَبو يوسف لَه أَنْ يقْتلَه ولَِكن يأْخذُ ِمنه الديةَ ؛ ِلأَنَّ ولَايةَ الِْإماِم تثْبت ِبالْعقِْد فَهو كَالْوِصي والْوِصي لَيس لَه أَنْ يقْتلَ 
   . يعفُو ِفي قَوِلِهم جِميعا ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلك إسقَاطَ حق الْمسِلِمني ِمن غَيِر بدٍل واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم ولَيس ِللِْإماِم أَنْ
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   اللقطة  كتاب 

اِل والْم قَطُ ِمنلْتا يِلم ماس ِهيا وِريِكهحتكَاِن الْقَاِف وِبِإس قَِر ؛ ِهيالْبِر الِْإِبِل وذَا ِفي غَيها ، وِكهرت لُ ِمنا أَفْضذُهأَخ
 اللَّه هِحمقَالَ ر ةٌ لَهانِذِه ِصيفَِفي أَخ لَفالتو اعيِه الضلَيع افخا يماها ِسوِلأَنَّ م  

 ي هِقطُ أَنلْتالْم دهةٌ إذَا أَشانا اللُّقَطَةُ أَماِحِبهلَى صا عهدريا وفَظَهحا ِليذُهأْخ   

؛ ِلأَنَّ الْأَخذَ علَى هذَا الْوجِه مأْذُونٌ ِفيِه شرعا بلْ هو الْأَفْضلُ ِعند عامِة الْعلَماِء وهو واِجب إذَا خاف الضياع وِإذَا كَانَ 
 علَيِه ، وكَذَا إذَا تصادقَا أَنه أَخذَها ِللْماِلِك ؛ ِلأَنَّ تصادقَهما كَالْبينِة ، وِإنْ أَقَر أَنه أَخذَها ِلنفِْسِه كَذَِلك لَا تكُونُ مضمونةً

كَذَّباِلِك وَا ِللْمْذقَالَ أَخو ، ِهدشي لَما وذَهِإنْ أَخا ، وهانمِه ضلَيع بجا ومهدا ِعنهِمنِدِه ضِفي ي ِلفَتفَت اِلكالْم ه.  

 لَهلُ قَوفَكَانَ الْقَو ِكرني وها وونمضذًا مِه أَخلَيِعي عداللُّقَطَِة ي اِحب؛ ِلأَنَّ ص لُهلُ قَوالْقَوا وهنمضلَا ي فوسو يقَالَ أَبو
 أَقَر ها أَنملَها وِسكَهمِلي ا أَوأْكُلَهذَ لُقَطَةً ِليأَخ لَوأُ ، ورباِلِكِه فَلَا يذُ ِلمالْأَخ وهو ِرئُهبا يى معادذُ والْأَخ وهاِن ومِب الضبِبس

  .ِلنفِْسِه لَم يبرأْ ِمن ضماِنها حتى يؤديها إلَى يِد صاِحِبها 

زفَر إذَا ردها إلَى الْموِضِع الَِّذي أَخذَها ِمنه بِريَء ؛ ِلأَنه قَد ردها إلَى الْموِضِع الَِّذي أَخذَها ِمنه فَأَشبه ما إذَا أَخذَها وقَالَ 
خذَ وقَع ِلنفِْسِه فَصار غَاِصبا والْغاِصب لَا يبرأُ إلَّا ِبالرد إلَى ِليردها علَى صاِحِبها ثُم ردها إلَى ذَِلك الْموِضِع ولَنا أَنَّ الْأَ

الْماِلِك أَو إلَى وِكيِلِه ، وكَذَا الْغاِصب إذَا رِكب الدابةَ ِليردها إلَى صاِحِبها فَتِلفَت ِفي ذَِلك الركُوِب فَهو ضاِمن ؛ ِلأَنَّ 
   خذَ مضمونٌ علَيِه فَلَا يبرأُ إلَّا ِبالرد إلَى يِد صاِحِبها إلَّا إلَى يِدالْأَ

حتى وِكيِلِه فَِإنْ أَخذَ اللُّقَطَةَ ِليردها علَى صاِحِبها وأَشهد علَى ذَِلك ثُم ردها إلَى موِضِعها إنْ كَانَ لَم يبرح ِمن مكَاِنِه 
ردها ِفيِه لَم يضمن ، وِإنْ ذَهب ِبها عنه ثُم رجع إلَيِه فَردها ضِمن ويكِْفي ِفي الِْإشهاِد أَنْ يقُولَ من سِمعتموه ينِشد لُقَطَةً 

عي أَكْثَر ةً أَواِحداللُّقَطَةُ و تاٌء كَانوس لَيع لُّوهاَء فَدفَج دهإذَا أَش ِلفَةً ثُمتخا ماسنأَج ا أَواِحدا وسِجن تاٌء كَانوِني س
شهد صاِحبها يطْلُبها ، فَقَالَ قَد هلَكَت فَهو مصدق ؛ ِلأَنه أَِمني ِحني أَشهد والْأَِمني لَا يضمن ِمن غَيِر تعد وقَولُه إذَا أَ

  .الِْإشهاد حتم ِعندهما 

وقَالَ أَبو يوسف لَا يشترطُ الِْإشهاد والِْخلَاف ِفيما إذَا أَمكَنه أَنْ يشِهد أَما إذَا لَم يِجد من يشِهده أَو خاف إذَا أَشهد أَنْ 
ادهالِْإش كرةُ فَتالظَّلَم ذَهأْخا ياعمإج نمضي لَم .   

 لُهقَو  

   فَِإنْ كَانت أَقَلَّ ِمن عشرِة دراِهم عرفَها أَياما ، وِإنْ كَانت عشرةً فَصاِعدا عرفَها حولًا كَاِملًا  

 ما يرى وقَدره محمد ِفي الْأَصِل ِبالْحوِل ِمن غَيِر تفِْصيٍل بين وهِذِه ِروايةٌ عن أَِبي حِنيفَةَ وقَولُه أَياما معناه علَى حسِب
الْقَِليِل والْكَِثِري وهو قَولُ ماِلٍك وروى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنَّ التعِريف علَى قَدِر خطَِر الْماِل إنْ كَانَ ِمائَةَ ِدرهٍم 
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دا عرفَها حولًا ، وِإنْ كَانَ عشرةَ دراِهم فَشهرا ، وِإنْ كَانت ثَلَاثَةَ دراِهم فَثَلَاثَةَ أَياٍم وِفي الْخجنِدي إذَا كَانت ثَلَاثَةَ فَصاِع
ٍم وِإنْ كَانت داِنقًا فَيوما يعِني إذَا كَانَ الداِنق ِفضةً أَما إذَا كَانَ دراِهم ونحوها عرفَها جمعةً ، وِإنْ كَانت ِدرهما فَثَلَاثَةُ أَيا

ِه ذَهبا فَثَلَاثَةَ أَياٍم ، وِإنْ كَانت ِكسرةً أَو تمرةً أَو نحوها تصدق ِبها مكَانها ، وِإنْ كَانَ محتاجا أَكَلَها وِقيلَ إنَّ هِذ
الْمقَاِدير كُلَّها لَيست ِبلَاِزمٍة ، وِإنما يعرفُها مدةً يقَع ِبها التعِريف وعلَيِه الْفَتوى ثُم التعِريف إنما يكُونُ جهرا ِفي الْأَسواِق 

ِفيِه و ِجدِضِع الَِّذي ووِفي الْماِجِد وساِب الْموأَبكَا ِفي ورتاشا وِميعا جفَاهرلَاِن عجاللُّقَطَةَ ر دجِإنْ واِمِع ، وجِفي الْم
تفَعتار لَ قَد؛ ِلأَنَّ الْأَو هنيبو هنيةَ بومصفَلَا خ رِد آخا ِفي يهدجا فَوِقِطهلْتِد مي اللُّقَطَةُ ِمن تاعض لَوا ، وكِْمهح ، هدي 

ولَو كَانا يمِشياِن فَرأَى أَحدهما لُقَطَةً ، فَقَالَ صاِحبه هاِتها فَأَخذَها ِلنفِْسِه فَِهي ِللْآِخِذ دونَ الْآِمِر وِإذَا كَانت اللُّقَطَةُ شيئًا 
ِد فَِإندبى الْموا كَالنهطْلُبا لَا يهاِحبأَنَّ ص لَمعي ضعاِلِكِه قَالَ بلَى مقَى عبي هلَِكنِريٍف وعِر تغَي ِمن ذُهأَخ وزجةً ياحكُونُ إبي ه

قشلَا ي هأَن لَى الظَّنع ِلبغاِد إنْ كَانَ قَِليلًا يصاِم الْحاِبِل ِفي أَيناِيِخ الِْتقَاطُ السشالْم   

اِحِبِه لَا بلَى صع ذُهأْخِإلَّا فَلَا يِريٍف وعِر تغَي ِمن ذَهأْخأَنْ ي أْس.   

 لُهقَو  

   فَِإنْ جاَء صاِحبها وِإلَّا تصدق ِبها  

  .ِجب أَما إذَا جاَء صاِحبها وأَقَام الْبينةَ سلَّمها إلَيِه إيصالًا ِللْحق إلَى مستِحقِِّه وذَِلك وا

وأَما إذَا لَم يِجئْ يتصدق ِبها ِليِصلَ خلْفُها إلَيِه وهو الثَّواب علَى اعِتباِر إجازِتِه التصدق ِبها ، وِإنْ شاَء أَمسكَها رجاَء 
  .الظَّفَِر ِبصاِحِبها 

 لُهقَو  

   فَِإنْ جاَء صاِحبها  

لتصدِق ِبها فَهو ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَجاز الصدقَةَ ولَه ثَوابها ، وِإنْ شاَء ضمن الْملْتِقطَ فَِإنْ ضمنه لَم يرِجع ِبها يعِني بعد ا
ِسِه فَلَه ثَوابها ، وِإنْ ضمن الْمتصدق علَيِه لَم يرِجع ِبِه علَى الِْمسِكِني ؛ ِلأَنه ِبالتضِمِني ملَكَها فَظَهر أَنه تصدق ِبِملِْك نفْ

   .أَيضا علَى الْملْتِقِط ؛ ِلأَنَّ الصدقَةَ عقْد تبرٍع فَِإذَا ضمنها الَِّذي تبرع علَيِه لَم يرِجع ِبِه علَى الْمتبرِع 

 لُهقَو  

 جيِعِري والْبِة وقَرالْباِة والِْتقَاطُ الش وز   

هذَا إذَا خاف علَيِهم التلَف والضياع ، ِمثْلُ أَنْ يكُونَ الْبلَد ِفيها الْأُسد واللُّصوص ، أَما إذَا كَانت مأْمونةَ التلَِف لَا يأْخذُها 
ِلِه عاةُ فَِلقَوا الشأَم لَامِه السِللذِّئِْب { لَي ِلأَِخيك أَو لَك أَو ا ِهيما فَِإنذْهخ {.  

 لَامِه السلَيِلِه عا الِْإِبلُ فَِلقَوأَما { وهاِحبا صهأِْتيى يتح رجى الشعرتاَء والْم ِردا تهِسقَاؤا وها ِحذَاؤهعا ملَها لَك وم
   .} خذَها فَيأْ
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 لُهقَو  

  عربتم واِكِم فَهِر إذِْن الْحيا ِبغهلَيِقطُ علْتالْم فَقفَِإنْ أَن   

 لُهِتِه قَولَايوِر وِلقُص  

   وِإنْ أَنفَق ِبأَمِرِه كَانَ ذَِلك دينا علَى صاِحِبها  

  غاِئِب نظَرا لَه ، وقَد يكُونُ النظَر ِفي الِْإنفَاِق قَولُه ؛ ِلأَنَّ ِللْقَاِضي ِولَايةً ِفي ماِل الْ

   وِإذَا رفَع ذَِلك إلَى الْحاِكِم نظَر ِفيِه فَِإنْ كَانَ ِللْبِهيمِة منفَعةٌ آجرها وأَنفَق علَيها ِمن أُجرِتها  

  .لِْكِه ِمن غَيِر إلْزاِم الديِن علَيِه ؛ ِلأَنَّ ِفيِه إبقَاَء الْعيِن علَى ِم

 لُهقَو  

   وِإنْ لَم يكُن لَها منفَعةٌ وخاف أَنْ تستغِرق النفَقَةُ ِقيمتها باعها وأَمر ِبِحفِْظ ثَمِنها  

  أَمريِن قَولُه ِلأَنَّ الْقَاِضي ناِظر محتاطٌ فَلَه أَنْ يختار أَصلَح الْ

   وِإنْ كَانَ الْأَصلَح الِْإنفَاق علَيها أَِذنَ الْحاِكم ِفي ذَِلك وجعلَ النفَقَةَ دينا علَى ماِلِكها  

فَاِق يِبالِْإن هرأْما يمِإنِن ، وياِنبالْج ِمن ظَرذَا نِفي ها واِظرن بصن ه؛ ِلأَن رظْهاَء أَنْ يجى ررا يِر ملَى قَدثَلَاثَةً ع ِن أَويمو
ي ماِلكُها فَِإذَا لَم يظْهر يأْمر ِببيِعها ؛ ِلأَنَّ اسِتدامةَ النفَقَِة مستأِْصلَةٌ فَلَا نظَر ِفي الِْإنفَاِق مدةَ مد يِدِه قَالَ ِفي الِْهدايِة شرطٌ ِف

 دِة فَلَا بِديعِفي الْو رمؤا يمِإنفَاِق ، وِفيِه ِبالِْإن رمؤِدِه فَلَا يا ِفي يبكُونَ غَصلُ أَنْ يمتحي هِلأَن ِحيحالص وهِة ونيةُ الْبِل إقَامالْأَص
 ِلي يقُولُ لَه الْقَاِضي أَنِفق علَيها إنْ كُنت صاِدقًا ِفيما قُلْت حتى يرِجع علَى ِمن الْبينِة ِلكَشِف الْحاِل ، وِإنْ قَالَ لَا بينةَ

   .الْماِلِك إنْ كَانَ صاِدقًا ولَا يرِجع إنْ كَانَ غَاِصبا 

 لُهقَو  

   خذَ النفَقَةَ ِمنه فَِإذَا حضر الْماِلك فَِللْملْتِقِط أَنْ يمنعه ِمنها حتى يأْ 

؛ ِلأَنه أَحيا ِملْكَه ِبنفَقَِتِه فَصار كَأَنه استفَاد الِْملْك ِمن ِجهِتِه فَأَشبه الْبيع ثُم لَا يسقُطُ دين النفَقَِة ِبهلَاِكِه ِفي يِد الْملْتِقِط قَبلَ 
 لَكقُطُ إذَا هسيِس وبالْح نهالر ِبهشِس يبِبالْح ِصريي هِس ِلأَنبالْح دعب.   

 لُهقَو  
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   ولُقَطَةُ الِْحلِّ والْحرِم سواٌء  

  . يِجيَء صاِحبه هذَا احِتراز عن قَوِل الشاِفِعي رِحمه اللَّه فَِإنَّ ِعنده ما يلْتقَطُ ِفي الْحرِم يعرفُه أَبدا إلَى أَنْ

 لُهقَو  

   وِإذَا حضر رجلٌ وادعى أَنَّ اللُّقَطَةَ لَه لَم تدفَع إلَيِه حتى يِقيم الْبينةَ  

فَِإنْ جاَء صاِحبها فَعرف ِعفَاصها {  الصلَاةُ والسلَام ؛ ِلأَنه مدٍع فَلَا يصدق ِبغيِر بينٍة إلَّا أَنه إذَا دفَعها إلَيِه جاز ِلقَوِلِه علَيِه
 { لُهقَو  

   فَِإنْ أَعطَى علَامتها حلَّ ِللْملْتِقِط أَنْ يدفَعها إلَيِه ولَا يجبر علَى ذَِلك ِفي الْقَضاِء  

امةُ أَنْ يسمي وزنَ الدراِهِم وعددها وِوكَاَءها وِوعاَءها ولَو صدقَه ِقيلَ لَا يجبر علَى وقَالَ ماِلك والشاِفِعي يجبر ، والْعلَ
ظَاِهر اِلكم عودالْمظَاِهٍر و را غَينا هه ؛ ِلأَنَّ الِْملْك ربجِقيلَ يِة وِديعِض الْوِكيِل ِبقَبفِْع كَالْوا الد.   

 لُهقَو  

  لَى غَِنيِباللُّقَطَِة ع قدصتلَا يو   

   .؛ ِلأَنَّ الْأَغِْنياَء لَيسوا ِبمحلٍّ ِللصدقَِة 

 لُهقَو  

   وِإنْ كَانَ الْملْتِقطُ غَِنيا لَم يجز لَه أَنْ ينتِفع ِبها  

 احبِر فَلَا ييالُ الْغا مه؛ ِلأَن لُهاِع قَومقَِة ِبالِْإجدلٌّ ِللصحم هةُ ؛ ِلأَناحالِْإبو اهِبِه إلَّا ِبِرض ِتفَاعاِلان لَه  

   وِإنْ كَانَ فَِقريا فَلَا بأْس أَنْ ينتِفع ِبها  

  .؛ ِلأَنه ذُو حاجٍة ، 

   .} ولَا تِحلُّ اللُّقَطَةُ { ه أَنْ ينتِفع ِبها ِلقَوِلِه علَيِه السلَام وقَالَ الشاِفِعي يعرف أَبدا ولَا يجوز لَ

 لُهقَو  

   ويجوز أَنْ يتصدق ِبها إذَا كَانَ غَِنيا علَى أَِبيِه وابِنِه وزوجِتِه إذَا كَانوا فُقَراَء  

تنأَنْ ي لَه ازا جلَم ه؛ ِلأَن لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهلَاِء وؤلَى ها عِبه قدصتأَنْ ي ازا جا إذَا كَانَ فَِقريِبه ِفع.   
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   الخنثى  كتاب 

ِرثَ ِبالْأَحو الُهح هبتاِلِه فَِإذَا اشبثُ ميح ثُ ِمنوري ذَكَرو جفَر لُوٍد لَهوِلم ماس وه كَذَا إذَا لَمو ، الُهح كَِشفنى يتِط حو
 اللَّه هِحماِبيِع قَالَ رنِتِه كَذَا ِفي الْيرس ِمن ِرِه أَوبد ثُ ِمندالْح جرخيو لَا ذَكَرو جفَر لَه كُني  

 يبولُ ِمن الذَّكَِر فَهو غُلَام ، وِإنْ كَانَ يبولُ ِمن الْفَرِج فَهو أُنثَى ، إذَا كَانَ ِللْمولُوِد فَرج وذَكَر فَهو خنثَى فَِإنْ كَانَ 
   وِإنْ كَانَ يبولُ ِمنهما والْبولُ يسِبق ِمن أَحِدِهما ينسب إلَى الْأَسبِق 

لَى أَنلُّ عدِن ييِضعوِد الْمأَح ِمن قباِرٍض ؛ ِلأَنَّ السع ِر ِلِعلٍَّة أَوى الْآخرجلَ إلَى الْمدع هأَنلُ والْأَص وه ه.  

 لُهقَو  

   وِإنْ كَانا ِفي السبِق سواًء فَلَا معتبر ِبالْكَثْرِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

  وسعِتِه فَلَا دلَالَةَ ِلِقلَِّتِه ولَا ِلكَثْرِتِه قَولُه ؛ ِلأَنَّ الْبولَ يِقلُّ ويكْثُر ِلأَجِل ِضيِق الْمخرِج 

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد ينسب إلَى أَكْثَِرِهما  

الْكُلِّ فَي كْمِل ؛ ِلأَنَّ ِللْأَكْثَِر حى ِفي الْأَصرجالْم وه هلَى أَنلُّ عدت هتلًا ؛ ِلأَنَّ كَثْروِة با ِفي الْكَثْريوتِة فَِإنْ اسِبالْكَثْر حجرت
   .قَالُوا جِميعا لَا ِعلْم لَنا ِبذَِلك وهو مشِكلٌ ينتِظر ِبِه إلَى أَنْ يبلُغَ 

 لُهقَو  

    فَِإذَا بلَغَ الْخنثَى وخرج لَه ِلحيةٌ أَو وصلَ إلَى النساِء فَهو رجلٌ 

  .وكَذَا إذَا احتلَم كَما يحتِلم الرجالُ أَو كَانَ لَه ثَدي مستِوي 

 لُهقَو  

   فَهو امرأَةٌ وِإنْ ظَهر لَه ثَدي كَثَدِي الْمرأَِة أَو نزلَ لَه لَبن ِفي ثَدِيِه أَو حاض أَو حِبلَ أَو أَمكَن الْوصولُ إلَيِه ِمن الْفَرِج  

  .؛ ِلأَنَّ هذَا ِمن علَاماِت النساِء 

 حسمتِل ِبأَنْ يبةُ الْحورصِحِه ورِل كَذَا ِفي شجالر ِمن جرخا يأَِة كَمرالْم ِمن جرخي هِبِه ؛ ِلأَن ارِتبفَلَا اع ِنيالْم وجرا خأَمو
قٍَة ِفيهِبِخر رظْهي أَو يلَا ثَدِزلُ وني قَد نِن ِقيلَ ؛ ِلأَنَّ اللَّبةَ إلَى ِذكِْر اللَّباجِقلَّةٌ فَلَا حتسةٌ ملَامِن عييالثَّد ورفَِإنْ ِقيلَ ظُه ِنيا م

 نلَ اللَّبزِل فَِإذَا نجِي الرثَد ِمن زيمتثُ لَا ييِبح يثَد لَه ِييزمالت قَعو.  

 لُهقَو  
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   فَِإنْ لَم يظْهر لَه إحدى هِذِه الْعلَاماِت فَهو خنثَى مشِكلٌ  

 التذِْكري هو الْأَصلُ لَا علَى التعِيِني إنما قَالَ فَهو ولَم يقُلْ فَِهي ؛ ِلأَنه لَو أَنثَه يكُونُ تعِيينا ِلأَحِد الْأَمريِن وِقيلَ إنما ذَكَره ِلأَنَّ
.   

 لُهقَو  

   فَِإذَا وقَف خلْف الِْإماِم قَام بين صف الرجاِل والنساِء  

 الديِن فَِإذَا ثَبت هذَا قُلْنا يِقف بين والْأَصلُ ِفي ذَِلك أَنَّ الْخنثَى الْمشِكلَ يؤخذُ لَه ِفي جِميِع أُموِرِه ِبالْأَحوِط ِفي أُموِر
صف الرجاِل والنساِء ؛ ِلأَنه يحتملُ أَنْ يكُونَ امرأَةً فَِإذَا وقَف ِفي صف الرجاِل أَفْسد علَيِهم ويحتملُ أَنْ يكُونَ رجلًا فَِإذَا 

أَفْسدنَ علَيِه فَأُِمر ِبالْوقُوِف بين ذَِلك ِليأْمن الْأَمريِن فَِإنْ وقَف ِفي صف النساِء أَعاد صلَاته ِلاحِتماِل وقَف ِفي صف النساِء 
ِذي عن يساِرِه واَلَِّذي خلْفَه ِبِحذَاِئِه صلَاتهم أَنه رجلٌ وِإنْ قَام ِفي صف الرجاِل فَصلَاته تامةٌ ويِعيد الَِّذي عن يِميِنِه واَلَّ

 اٍع أُِمرِر ِقنيلَّى ِبغأَةُ فَِإنْ صرالْم ِلسجا تلَاِتِه كَمِفي ص ِلسجياٍع وِبِقن لِّيصا أَنْ ينإلَي بأَحأَةٌ ورام هاِل أَنِتماطًا ِلاحِتياح
ِلاحِتماِل أَنه امرأَةٌ قَالَ ِفي الِْهدايِة وهو علَى اِلاسِتحباِب وِإنْ لَم يِعد أَجزأَه ويكْره لَه لُبس الْحِريِر والْحِلي وأَنْ ِبالِْإعادِة 

رحم رِبِه غَي لُوخأَنْ ي هكْرياِء ، وسالناِل وجالر امقُد كَِشفنِإنْ ياِل وجالر ٍم ِمنرحِر ميِبغ اِفرسأَنْ يأٍَة ورام ٍل أَوجر ٍم ِمن
ره أَحرم ِبحج ، وقَد راهق قَالَ أَبو يوسف لَا ِعلْم ِلي ِبِلباِسِه ؛ ِلأَنه إنْ كَانَ ذَكَرا يكْره لَه لُبس الْمِخيِط وِإنْ كَانَ أُنثَى يكْ

 كُهرت لَه.  

 لَم هِه ؛ ِلأَنلَيَء عيلَا شلٌ وجر وهِسِه ولُب ِمن شأَةٌ أَفْحرام وهِخيِط وِس الْملُب كرأَِة ؛ ِلأَنَّ ترالْم اسِلب سلْبي دمحقَالَ مو
لَغَ ِبحا بم دعب مرِحِه إذَا أَحرِفي شلُغْ وبأٍَة يرام اسِلب سلْبي دمحقَالَ ماِسِه ، وِلي ِبِلب لَا ِعلْم فوسو يٍة قَالَ أَبرمع ٍة أَوج

ي هٍد أَنمحم دِغي ِعنبنيِفِه وكَش لَى ِمنأَو هرتأَةً فَسركُونَ امأَنْ ي نمؤلَا ي هِه ؛ ِلأَنلَيَء عيلَا شوِجب   

 هممفَِإنْ ي مميلْ يأَةٌ برلَا املٌ وجر لْهسغي لَم هرأَم ِبنيتسلَ أَنْ يقَب اتِإنْ ما ، وكُونَ ذَكَراِل أَنْ يِتماطًا ِلاحِتياح مِه الدلَيع
 ِمنه يممه ِبغيِر ِخرقٍَة ولَا يقَالُ هلَّا يشترى لَه جاِريةٌ تغسلُه كَما قُلْتم ِفي أَجنِبي يممه ِبِخرقٍَة ، وِإنْ كَانَ ذَا رِحٍم محرٍم

لُ ِفي كُوعجِة يالْأَِئم سمقَالَ شةً ، وِبينكُونُ أَجِتِه توم دعةُ باِريفَالْج ِلكملَا ي تيا الْماِن قُلْنالِْخت ذَا كُلُّههلُ ، وسغيٍة وار
إذَا كَانَ يشتهى أَما إذَا كَانَ ِطفْلًا فَلَا بأْس أَنْ يغسلَه رجلٌ أَو امرأَةٌ ويسجى قَبره ويكَفَّن كَما تكَفَّن الْمرأَِة ِفي خمسِة 

 الْخنثَى ِبالردِة ويحد ِفي الْقَذِْف ِفي السِرقَِة إذَا كَانَ قَد بلَغَ ولَا يحد قَاِذفُه ؛ ِلأَنه ِبمنِزلَِة أَثْواٍب ، قَالَ ِفي الْيناِبيِع لَا يقْتلُ
   .ذَا قُِتلَ خطَأً الْمجبوِب وقَاِذف الْمجبوِب لَا حد علَيِه ولَا ِقصاص ِفي أَطْراِفِه ويِجب ِفيِه ِديةُ الْأُنثَى إ

 لُهقَو  
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   وتبتاع لَه أَمةٌ تخِتنه إنْ كَانَ لَه مالٌ  

ر إلَى الْمرأَِة ، ؛ ِلأَنه يباح ِلمملُوكَِتِه النظَر إلَيِه ؛ ِلأَنه إذَا كَانَ رجلًا فَأَمةُ الرجِل تنظُر إلَيِه ، وِإنْ كَانَ امرأَةً فَالْمرأَةُ تنظُ
 لُهقَو وهِتنخاِء أَنْ يسالناِل وجِللر ازى جهتشا إذَا كَانَ لَا يى أَمهتشذَا إذَا كَانَ يهو  

 ب هتنتفَِإذَا خ هِتنخةً تاِل أَمِت الْميب ِمن امالِْإم لَه اعتالٌ ابم لَه كُني اِل فَِإنْ لَمِت الْميا ِفي بهنثَم درو اما الِْإمهاع   

   .؛ ِلأَنَّ ِشراَءها إنما هو ِللْحاجِة وبعد فَراِغها زالَت الْحاجةُ 

 لُهقَو  

ى ثَلَاثَِة أَسهٍم ِلِلابِن سهماِن وِللْخنثَى وهو ابنةُ فَِإنْ مات أَبوه وخلَّف ابنا وخنثَى فَالْمالُ بينهما ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَ 
 ذَِلك رغَي نيبتاِث إلَّا أَنْ يِفي الِْمري هدِعن   

 وذَِلك ِفي مساِئلَ ِمنها إذَا ماتت يعِني إلَّا أَنْ يتبين أَنَّ نِصيب الْأُنثَى أَكْثَر ِمن نِصيِب الذَّكَِر فَيعطَى ِحينِئٍذ نِصيب ذَكٍَر
الْمرأَةُ عن زوٍج وأَبويِن وولٍَد خنثَى فَالْمالُ بينهم علَى اثْني عشر ِللزوِج ثَلَاثَةٌ وِللْأَبويِن أَربعةٌ وِللْخنثَى خمسةٌ إذْ لَو كَانَ 

 وكَانت تعولُ الْمسأَلَةُ إلَى ثَلَاثَةَ عشر وِمنها إذَا ماتت عن زوٍج وأٍَخ ِلأُم وخنثَى ِلأٍَب وأُم ِمن ِستٍة أُنثَى لَكَانَ لَه ِستةٌ
 لَها ثَلَاثَةٌ وِمنها إذَا ماتت عن زوٍج وأُخٍت ِلأٍَب ِللزوِج ثَلَاثَةٌ وِللْأَِخ ِللْأُم سهم والْباِقي ِللْخنثَى وهو سهماِن ، ولَو كَانَ أُنثَى

وأُم وخنثَى ِلأٍَب ِمن اثْنيِن ِللزوِج النصف سهٍم وِللْأُخِت النصف سهٍم ولَا شيَء ِللْخنثَى ِبالِْإجماِع ؛ ِلأَنَّ الْخنثَى متى 
  .حاٍل لَا يِرثُ ِبالشك وِرثَ ِفي حاٍل دونَ 

 لُهقَو  

  ِبيعلُ الشقَو وهثَى واِث أُنِمري فِنصٍل وجاِث رِمري فثَى ِنصنِللْخ دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

  .واسمه عاِمر بن شرِحيلَ 

 لُهقَو  

   واختلَفَا ِفي ِقياِس قَوِلِه  

ولَ الشعِبي ، فَقَالَ أَبو يوسف الْمالُ بينهما علَى سبعٍة ِلِلابِن أَربعةٌ وِللْخنثَى ثَلَاثَةٌ ، ووجهه أَنَّ اِلابن يستِحق الْكُلَّ يعِني قَ
يب مقْساِع يِتماِلاج داٍع فَِعنبثَى ثَلَاثَةَ أَرنالْخو دفَرإذَا ان ِصيبٍة ؛ ِلأَنَّ نعبِبأَر ذَاكِبثَلَاثٍَة و برضذَا يا هِهمقَّيِر حلَى قَدا عمهن

 لُهاٍع قَوبثَى ثَلَاثَةُ أَرنالْخ ِصيبناٍع وبةُ أَرعبِن أَراِلاب  

   سبعةٌ وِللْخنثَى خمسةٌ وقَالَ محمد الِْمرياثُ بينهما علَى اثْني عشر ِلِلابِن  

ا لَكَانَ لَهكَانَ ذَكَر قُولَ لَوأَنْ ي ههجوو   
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النصف ، ولَو كَانَ أُنثَى كَانَ لَه الثُّلُثُ فَيعطَى ِنصف النصِف وِنصف الثُّلُِث فَيحتاج إلَى ِحساٍب ِلِنصِفِه ِنصف وِلثُلُِثِه 
و فِنص طَِريقةٌ وعبِن سِلِلابةٌ وسمخ اِن فَذَِلكمهس وهالثُّلُِث و فِنصثَلَاثَةٌ و وهِف وصالن فِطيِه ِنصعفَي رشا عاثْن أَقَلُّه

لَاثٍَة فَاضِرب إحداهما ِفي الْأُخرى يكُونُ ِستةً أُخرى أَنْ تقُولَ لَو كَانَ ذَكَرا كَانت ِمن اثْنيِن ، ولَو كَانَ أُنثَى كَانت ِمن ثَ
فَالنصف بينهما ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن ثُم اقِْسم النصف الثَّاِني بينهم ِنصفَيِن فَينكَِسر فَأَضِعف الْفَِريضةَ وِهي ِستةٌ تكُونُ 

رشع ياثْن الثَّاِني فصالن اقِْسم ةٌ ثُمعبِن أَرِلِلاباِن ومهثَى سنكُونُ ِللْخِن فَييثَيظِّ الْأُنا ِللذَّكَِر ِمثْلُ حمهنيب فصالن اقِْسم ثُم 
نُ خمسةً ، وِإنْ ِشئْت قُلْت لَو كَانَ الْخنثَى ذَكَرا لَكَانَ الْمالُ بينهما ِنصفَيِن فَيحصلُ ِللْخنثَى ثَلَاثَةٌ إلَى هذَيِن السهميِن يكُو

  .بينهما ِنصفَيِن 

ى ثَلَاثَةٌ وِإنْ كَانَ أُنثَى فَهو أَثْلَاثٌ فَاحتجت إلَى شيٍء لَه ِنصف وثُلُثٌ وذَِلك ِستةٌ فَِفي حاِل الْماِل بينهما ِنصفَاِن ِللْخنثَ
وِلِلابِن ثَلَاثَةٌ وِفي حاِل أَثْلَاٍث ِللْخنثَى سهماِن وِلِلابِن أَربعةٌ فَسهماِن ِللْخنثَى ثَاِبتاِن ِبيِقٍني ووقَع الشك ِفي السهِم الزاِئِد 

فَأَض ركَسفَان فِنصاِن ومهس كُونُ لَهفَي فصنتك فَي؛ ِلأَن رشع ياثْن ٍة ِمنسمخ ِمن ٍة أَكْثَرعبس فَثَلَاثَةٌ ِمن مقَدا تلَى مع ِعفْه
ٍم ِمنهِة ساداِل إلَّا ِبِزيالْم فِنص ِصريةُ لَا تسمالْخاِل والْم فِنص ِصرياٍع يبلَى ثَلَاثَِة أَسِع عبالس فت ِنصِزد لَو رشع ياثْن 

 ِربضأَنْ ت اِضحالْو الطَِّريقثَى ونِللْخ فَعأَن فوسو يأَب ا قَالَهأَنَّ م تِع فَثَببِف السِنص ِمن أَكْثَر وهِس ودالس فِنص ذَِلكو
    أَربعةً وثَماِنني ثُم اضِربالسبعةَ ِفي اِلاثْني عشر حيثُ لَا موافَقَةَ بينهما تكُونُ

من لَه شيٌء ِمن سبعٍة ِفي اثْني عشر فَيكُونُ ِللْخنثَى ِستةٌ وثَلَاثُونَ واضِرب من لَه شيٌء ِمن اثْني عشر ِفي سبعٍة وِللْخنثَى 
بةٌ ِفي سوبرضم رشع ياثْن ةٌ ِمنسمخ فِنص وهو اِننيثَمٍة وعبأَر ِمن مهس تفَاوأَنَّ الت رفَظَه ثَلَاِثنيةً وسمكُونُ خٍة يع

 لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهٍع وبِس سدس.   
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   المفقود  كتاب 

تِجه فرعلَا تو فْقَدٍة فَيِفي ِجه جرخالَِّذي ي ولَا هو ودالْع هأِْسري أَو هتولَا مو هاتيلَا حو هرأَم ِبنيتسلَا يو هِضعولَا مو ه
 اللَّه هِحمقَالَ ر هاتيلَا حو لُهلَا قَتو هرأَم ِبنيتسي  

  لَمعي لَمو ِضعوم لَه فرعي لَملُ وجالر ِه إذَا غَابلَيع قُوميو الَهفَظُ محي نالْقَاِضي م بصن تيم أَم وه يأَح
 قُوقَهِفي حوتسيو   

فَصار كَالصِبي ؛ ِلأَنه نصب ناِظرا ِلكُلِّ عاِجٍز عن النظَِر ِلنفِْسِه والْمفْقُود ِبهِذِه الصفَِة ؛ ِلأَنه عاِجز عن ِحفِْظ ماِلِه 
والْمجنوِن وقَولُه ويستوِفي حقُوقَه يعِني الديونَ الَِّتي أَقَر ِبها غَِرمي ِمن غُرماِئِه ويستوِفي غَلَّاِتِه يتقَاضاها ويخاِصم ِفي ديٍن 

 لَّاهوِفي الَِّذي ت اِصمخلَا يقِْدِه وِبع بجاِلٍك وِبم سلَي هٍل ؛ ِلأَنجِد روٍض ِفي يرع قَاٍر أَوِفي ع ِصيٍب لَهلَا ِفي نو فْقُودالْم
لَاف ِفي الْوِكيِل ولَا ناِئٍب عنه ، وِإنما هو وِكيلٌ ِبالْقَبِض ِمنه ِجهةَ الْقَاِضي وأَنه لَا يمِلك الْخصومةَ ِبلَا ِخلَاٍف ، وِإنما الِْخ

ِبالْقَبِض ِمن ِجهِة الْماِلِك ِفي الديِن وما كَانَ يخاف علَيِه الْفَساد ِمن ماِل الْمفْقُوِد أَمر الْقَاِضي ِببيِعِه كَالثِّماِر ونحِوها وما 
فَقٍَة ولَا ِفي ن اعبلَا ي ادِه الْفَسلَيع افخلَا ي افخا لَا يماِلِه واِلِب إلَّا ِفي ِحفِْظ ملَى الْغةَ علَايلَا و ا ؛ ِلأَنَّ الْقَاِضيِرهلَا ِفي غَي

ى قَونعمِرِه ، وغَي قِفي ح يفِْسِه حن قِفي ح تيم فْقُودالْم ِدينجفِْسِه قَالَ الْخفُوظٌ ِبنحم ادِه الْفَسلَيع قِفي ح تيِلِه م
 هثُ ِمنورلَا ي هى إنتِرِه حغَي قِفي ح يحو كِرثُ ِبالشوِرِثِه فَلَا يِت مولَ مقَب اتم قَد هاِز أَنوِرِه ِلجغَي ِرثُ ِمنلَا ي هفِْسِه أَنن

ا عثَِتِه ؛ ِلأَنرو نيب الُهم مقْسلَا ياو؛ ِلأَن هأَترام هِمن ِبنيكَذَا لَا تو ، كِبالش هنولُ عزِقٍني فَلَا يِبي الَ لَها الْمفْنر   

ِفي ح تيفِْسِه من قِفي ح يح فْقُودِقيلَ إنَّ الْم قَدو ، كولُ ِبالشزا فَلَا يمهنيا بقَاِئم كَاحا النفْنركِْس علَى عِرِه عغَي ق
 ِمن وِرثُهى لَا نتِرِه حغَي قِفي ح تيماِة ِفيِه وياِب الْححِتصِلاس هنع لَاكَهِزيلُ أَما لَا نفِْسِه فَِإنن قا ِفي حيح هنا كَوِل أَمالْأَو

   . نورثُه ِبالشك غَيِرِه ِلأَنا لَا نتيقَّن حياته فَلَا

 لُهقَو  

   وينِفق علَى زوجِتِه وأَولَاِدِه ِمن ماِلِه  

لنفَقَةَ ِفي ماِلِه يعِني أَولَاده الصغار ، وكَذَا ينِفق علَى أَبويِه ِمن ماِلِه وعلَى جِميِع قَرابِة الْولَاِء ، والْأَصلُ أَنَّ كُلَّ من يستِحق ا
حالَ حضرِتِه ِبغيِر قَضاِء الْقَاِضي ينِفق علَيِه ِمن ماِلِه ِعند غَيبِتِه ؛ ِلأَنَّ الْقَضاَء ِحينِئٍذ يكُونُ إعانةً وكُلُّ من لَا يستِحقُّها حالَ 

ن ماِلِه ِفي غَيبِتِه ؛ ِلأَنَّ النفَقَةَ ِحينِئٍذ تِجب ِبالْقَضاِء والْقَضاُء علَى الْغاِئِب لَا يجوز فَِمن حضرِتِه إلَّا ِبالْقَضاِء لَا ينِفق علَيِه ِم
ي الْأَخ والْأُخت والْخالُ والْخالَةُ الْأَولَى الْأَولَاد الصغار والِْإناثُ ِمن أَولَاِد الِْكباِر والزمنى ِمن الذُّكُوِر الِْكباِر وِمن الثَّاِن

وقَولُه ِمن ماِلِه يعِني الدراِهم والدناِنري والِْكسوةَ والْمأْكُولَ فَأَما ما ِسوى ذَِلك ِمن الدوِر والْعقَاِر والْحيواِن والْعِبيِد فَلَا 
ي هفَِإن إلَّا الْأَب اعبئًا ييش ِبيعا لَا يمهدِعنقُوِل ونالْم رغَي ِبيعلَا يِنيفَةَ وأَِبي ح دفَقَِة ِعنقُولَ ِفي الننالْم ِبيع.   
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 لُهقَو  

   ولَا يفَرق بينه وبين امرأَِتِه  

الْقَاِضي ب قفَري ِسِنني عبأَر تضإذَا م اِلكقَالَ مو هنع اللَّه ِضير رم؛ ِلأَنَّ ع اَءتش نم جوزتت فَاِة ثُمةَ الْوِعد دتعتا ومهني
رق بينهما بعد مِضي هكَذَا قَضى ِفي الَِّذي استهوته الِْجن ِفي الْمِدينِة وكَفَى ِبِه إماما وقُدوةً وِلأَنه منع حقَّها ِبالْغيبِة فَيفَ

مدٍة اعِتبارا ِبالِْإيلَاِء والْعنِة وبعد هذَا اِلاعِتباِر أُِخذَ الِْمقْدار ِمنهما الْأَربع ِمن الِْإيلَاِء والسِنني ِمن الْعنِة عملًا ِبالشبهيِن كَذَا ِفي 
ا قَولَنِة وايالِْهد هأَترام ِهي هنع اللَّه ِضير ِليلُ عقَوانُ ويا الْبهأِْتيى يتح هأَترا امهفْقُوِد أَنأَِة الْمرِفي ام لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع لُه

لْبياِن الْمذْكُوِر ِفي الْمرفُوِع وعمر رِضي اللَّه عنه رجع إلَى قَوِل اُبتِليت فَلْتصِبر حتى يستِبني موت أَو طَلَاق خرج بيانا ِل
 اللَّه ِضير ِليِل عإلَى قَو رمع وعجر حص قَد ه؛ ِلأَن رمِل علَى قَوفْقُوِد عأَِة الْمرى ِفي امقَض لَوو ، هنع اللَّه ِضير ِليع

ع لُهِة قَوى الظَِّهِريياوفُذُ كَذَا ِفي الْفَتني هفِْتي ِبأَني ِديقَنرمالس امكَانَ الِْإما ومهن  

  هأَترام تدتاعِتِه ووا ِبمنكَمح ِلدِم ووي ةً ِمننونَ سرِعشِمائَةٌ و لَه مفَِإذَا ت   

حسِن عن أَِبي حِنيفَةَ وِفي ظَاِهِر الْمذْهِب يقَدر ِبموِت الْأَقْراِن وِفي الْمرِوي عن أَِبي يوسف ِبِمائَِة سنٍة وقَدره هِذِه ِروايةُ الْ
فَاِة ِمنةُ الْوأَِتِه ِعدرلَى امع بجِتِه ووِبم ِكمةً فَِإذَا حنس ِعنيِبِتس مهضعِتِه بوكِْم ِبمقِْت الْحو .   

 لُهقَو  

   وقُسم مالُه بين ورثَِتِه الْموجوِدين ِفي ذَِلك الْوقِْت  

  .كَأَنه مات ِفي ذَِلك الْوقِْت معاينةً 

 لُهقَو  

  هِرثْ ِمني لَم لَ ذَِلكقَب اتم نمو   

   .ِبموِتِه مبقًى علَى الْحياِة ِلأَنه قَبلَ الْحكِْم 

 لُهقَو  

   ولَا يِرثُ الْمفْقُود ِمن أَحٍد مات ِفي حاِل فَقِْدِه  

فرصلَا يو هِصيبن وقَفلْ يِرِه بغَي قا ِفي حتيِنِه مِرثُ ِفي كَوِرِه فَلَا يغَي قِفي ح تيم ها أَننيا بقُوِق ، ِلمالْح ِه ِمنلَيا عِلم 
 ِقفَتذَا وفَِله ِصحا فَييكُونَ حِملُ أَنْ يتحيو ِصحا فَلَا يتيكُونَ مِملُ أَنْ يتحي هقُوفَةً ؛ ِلأَنوم تٍة كَانِصيِبو كَذَا إذَا أُوِصي لَهو

لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهو   
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   اإلباق  كتاب 

والِْإباق هو التمرد واِلانِطلَاق وهو ِمن سوِء الْأَخلَاِق ورداَءِة الْأَعراِق ورده إلَى مولَاه إحسانٌ وهلْ جزاُء الِْإحساِن إلَّا 
م قِكِه ِفي حرت لُ ِمنذُ الْآِبِق أَفْضأَخانُ وسِر ظُلِْم الِْإحغَي ِمن اِربالْه الْآِبق اِلِبياِئِه قَالَ الثَّعيإح ا ِفيِه ِمنِه ِلملَيى عقْوي ن

   رِحمه اللَّه السيِد فَِإنْ هرب ِمن الظُّلِْم لَا يسمى آِبقًا بلْ يسمى هاِربا فَعلَى هذَا الِْإباق عيب والْهرب لَيس ِبعيٍب قَالَ

   إذَا أَبق الْمملُوك فَرده رجلٌ علَى مولَاه ِمن مِسريِة ثَلَاثَِة أَياٍم فَصاِعدا فَلَه علَيِه جعلٌ أَربعونَ ِدرهما  

  .هذَا اسِتحسانٌ والِْقياس أَنْ لَا يِجب شيٌء إلَّا ِبالشرِط 

ا رأَمو َء ِفيِهميفَلَا ش ِعريالْب اِة أَوالش الِّ أَوِد الضبالْع د.  

 لُهقَو  

   وِإنْ كَانَ رده ِمن أَقَلَّ ِمن ذَِلك فَِبِحساِبِه  

.  

ي ا أَوِطلَاِحِهمونَ الثَّلَاثَِة ِباصا دمع دِفي الر خضالر رقَدِة يايِفي الِْهدلَى وونَ ععبالْأَر مقْسِقيلَ يأِْي الْقَاِضي وإلَى ر ضفَو
الثَّلَاثَِة الْأَياِم ، وِإنْ جاَء ِبالْآِبِق رجلٌ إلَى مولَاه فَأَنكَر مولَاه أَنْ يكُونَ آِبقًا فَالْقَولُ قَولُ الْمولَى ؛ ِلأَنه يدِعي ِبردِه وجوِب 

قح دِفي رلُ وعالْج ِجبيو هتنيب قُِبلَت ِبذَِلك أَقَر لَاهوأَنَّ م أَو لَاهوم ِمن آِبق هةً أَننيب فَِإنْ أَقَام هِكرني وهلَى وولَى الْمع 
اتلَى فَِإنْ مواِة الْميلَِد إذَا كَانَ ِفي حالْو أُمِر وبدالْم ِجبيِتِه ووقَا ِبمتا عمه؛ ِلأَن َء لَهيا فَلَا شِصلَ ِبِهملَ أَنْ يلَى قَبوالْم 

ه ؛ ِلأَنَّ الْمكَاتب الْجعلُ ِفي رد الْمأْذُوِن ؛ ِلأَنه عبد وِإباقُه حجر علَيِه وِإنْ أَبق الْمكَاتب فَرده رجلٌ علَى مولَاه فَلَا شيَء لَ
   ِفي يِد نفِْسِه فَلَم يستِفد الْمولَى ِبالرد ِملْكًا زالَ عنه ِبالِْإباِق فَِإنْ كَانَ الراد اثْنيِن والْعبد واِحدا فَجعلُ الْواِحِد بينهما

بالْعِن وياثْن ديكَذَا إذَا كَانَ السِه ، ولَيا فَعاِحدو ديالسِن وياثْن دبِإنْ كَانَ الْعِر الِْملِْك ، ولَى قَدا عمهنيلُ بعا فَالْجاِحدو د
كُه ِبالْجعِل ، وكَذَا لَا جعلَ لَه جعلَاِن وِلمن جاَء ِبالْآِبِق أَنْ يمِسكَه ِبالْجعِل فَِإنْ هلَك ِفي يِدِه فَلَا ضمانَ علَيِه إذَا كَانَ يمِس

؛ ِلأَنَّ الْجعلَ سقَطَ ِبالْهلَاِك وِإنْ جاَء ِبالْآِبِق فَوجد السيد قَد مات فَالْجعلُ ِفي تِركَِتِه فَِإنْ كَانَ علَى الْمولَى دين يِحيطُ 
عبِد حتى يعطَى الْجعلُ ، وِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ غَيره ِبيع الْعبد وبِدئ ِبالْجعِل ثُم قُسم الْباِقي ِبماِلِه فَلَه الْجعلُ وهو أَحق ِبالْ

  .بين الْغرماِء 

 ذَِوي الْأَرحاِم إنْ كَانَ ِفي ِعياِلِه فَلَا جعلَ لَه ، وِإنْ وِإنْ كَانَ الراد ذَا رِحٍم محرٍم ِمن الْمولَى كَالْأَِخ والْعم والْخاِل وساِئِر
لَم يكُن ِفي ِعياِلِه فَلَه الْجعلُ ، وِإنْ وجد الرجلُ عبد أَِبيِه فَرده فَلَا جعلَ لَه سواٌء كَانَ ِفي ِعياِلِه أَو لَم يكُن ، وكَذَا الْمرأَةُ 

الزِة إذَا كَانَ وايقَالَ ِفي الِْهد لَ لَهعاِلِه فَلَا جِإنْ كَانَ ِفي ِعيلُ وعالْج اِلِه فَلَهِفي ِعي كُني ِنِه إنْ لَماب دبع الْأَب دجِإنْ وو جو
الز دأَح هدر اِلِه أَوِفي ِعي وهِنِه واب لَى أَووا ِللْمأَب ادةً ، الرادع دونَ ِبالرعربتلَاِء يؤلَ ِفيِه ؛ ِلأَنَّ هعِر فَلَا جلَى الْآخِن عيجو
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 ِبياِل الصلُ ِفي معانٌ فَالْجسإن هدفَر ِبيالص دبع قِإنْ أَبو.  

 هدر ه؛ ِلأَن لَ لَهعفَلَا ج هِصيو هدا إذَا رأَمو وا هلَ مفَع ه؛ ِلأَن لَ لَهعفَلَا ج لَاهولَى ملْطَانُ آِبقًا عالس دِإنْ رفِْسِه ، وِد نإلَى ي
  .واِجب علَيِه كَالْوِصي كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

 لُهقَو  

   ِقيمِتِه إلَّا ِدرهما وِإنْ كَانت ِقيمته أَقَلَّ ِمن أَربِعني ِدرهما قُِضي لَه ِب 

  .هذَا قَولُهما 

   وقَالَ أَبو يوسف يِجب لَه أَربعونَ ِدرهما وِإنْ كَانت ِقيمته ِدرهما واِحدا ؛

ني أَوجبوا ذَِلك لَم يفِْصلُوا بين قَِليِل الِْقيمِة وكَِثِريها ِلأَنَّ التقِْدير ِبالْأَربِعني ثَبت ِبالنص فَلَا ينقُص عنها ؛ ِلأَنَّ الصحابةَ ِح
   .ولَهما أَنَّ الْمقْصود حملُ الْغيِر علَى الرد ِليحيى مالُ الْماِلِك فَينقُص ِدرهما ِليسلَم ِللْماِلِك شيٌء تحِقيقًا ِللْفَاِئدِة 

 لُهقَو  

 ِه ولَيَء عيفَلَا ش هدالَِّذي ر ِمن قِإنْ أَب   

 اِئِع ِمنى الْبنعِفي م ه؛ ِلأَن ِحيحص وهو َء لَهيِخ فَلَا شسِض النعِفي بِذِه وأَخ ِحني دهذَا إذَا أَشه ِدِه لَِكنةٌ ِفي يانأَم ه؛ ِلأَن
انَ لَه أَنْ يحِبس الْآِبق حتى يستوِفي الْجعلَ ِبمنِزلَِة الْباِئِع يحِبس الْمِبيع ِلاسِتيفَاِء الثَّمِن وِلهذَا إذَا مات الْماِلِك وِلهذَا إذَا كَ

ي لٌ لَمجاَء ِبِه رجاِقِه واِل إبلَى ِفي حوالْم قَهتِإنْ أَعو ، َء لَهيِدِه لَا شِق ِفي يالَ ِبالِْعتز ِل ِلأَنَّ الِْملْكعالْج ئًا ِمنيش ِحقتس
 هاعكَذَا إذَا بو ، قَهتأَع ثُم هضقَب ا لَوكَم ارفَص لَه ِق قَاِبضِبالِْعت هلُ ؛ ِلأَنعالْج فَلَه هدر ِحني قَهتِإنْ أَعا ، ورح در هكَأَن ارفَص

 اتم لَولُ ودالْب لَه ِلمس قَد هِلأَنلَ وعالْج ِحقتسِضِه يِبقَبِضِه وقَب دعِعِه إلَّا بيب ِمن كَّنمتلَا ي هلُ ؛ ِلأَنعالْج كَانَ لَه ادالر ِمن
إنْ كَانَ أَش ثُم َء لَهيفَلَا ش هدرلَ أَنْ يقَب دبِه الْعجلَى وع ذُهأَخ ارص دها أَشلَم هِه ؛ ِلأَنلَيانَ عمفَلَا ض ذَهأَخ ِه ِحنيلَيع ده

   .الْأَمانِة فَلَا يضمن إلَّا ِبالتعدي وِإنْ لَم يشهد ضِمن ِعندهما ، وقَالَ أَبو يوسف لَا ضمانَ علَيِه 

 لُهقَو  

  لَاهولَى مع هدرِلي ذُهأْخي هأَن ذَهإذَا أَخ ِهدشِغي أَنْ يبنيو   

فَةَ ؛ ِلأَنه يجوز أَنْ يكُونَ أَخذُه ِلنفِْسِه فَاشتِرطَت الشهادةُ ِلتزولَ التهمةُ قَالَ ِفي الِْهدايِة الِْإشهاد حتم ِفي قَوِل أَِبي حِني
ومحمٍد حتى لَو رده من لَم يشِهد وقْت الْأَخِذ لَا جعلَ لَه ِعندهما ؛ ِلأَنَّ ترك الِْإشهاِد أَمارةُ أَنه أَخذَه ِلنفِْسِه وِإذَا جاَء 

فَلَا ج هقِْبضلَ أَنْ يقَب لَه هبهفَو لَاهولَ أَنْ ِبالْآِبِق إلَى مقَب قفَأَب لَاهوم رِمص لَهخِإنْ أَدلُ ، وعالْج فَلَه هبهو ثُم هضِإنْ قَبو ، لَ لَهع
ريِة ثَلَاثَِة أَياٍم ولَا شيَء يِصلَ ِبِه إلَى مولَاه فَلَا جعلَ لَه فَِإنْ جاَء ِبِه رجلٌ بعد ذَِلك فَِللَِّذي جاَء ِبِه الْجعلُ إذَا رده ِمن مِس

ِللْأَوِل قَالَ ِفي شرِحِه ويجوز ِعتق الْآِبِق عن ِظهاِرِه إذَا كَانَ حيا ؛ ِلأَنه باٍق علَى ِملِْكِه ولَا يجوز بيعه إلَّا ِممن هو ِفي يِدِه 
   .ِمِه ، وِإنما جاز بيعه علَى من هو ِفي يِدِه ؛ ِلأَنه قَاِدر علَى قَبِضِه ؛ ِلأَنه غَير مقْدوٍر علَى تسِلي
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 لُهقَو  

   وِإنْ كَانَ الْآِبق رهنا فَالْجعلُ عن الْمرتِهِن  

دعباِهِن واِة الريِفي ح دالرِن وهالر نع هِرجخلَا ي اقُهِإبِمثْلَ و هتِقيم تذَا إذَا كَانهِت ، ووطُلُ ِبالْمبلَا ي نهاٌء ؛ ِلأَنَّ الروس ه
 الْمضموِن ثُم إنْ الديِن أَو أَقَلَّ ِمنه فَِإنْ كَانت أَكْثَر فَِبقَدِر الديِن الَِّذي علَيِه والْباِقي علَى الراِهِن ؛ ِلأَنَّ حقَّه تعلَّق ِبالْقَدِر

كَانت ِقيمته والدين سواًء وأَدى الراِهن الْجعلَ قَضاًء ِمن ديِن الْمرتِهِن ، ولَو كَانَ الْآِبق أَمةً ومعها ولَد رِضيع فَالْجعلُ 
   .للَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم واِحد ولَا ِعبرةَ ِبالْولَِد كَذَا ِفي الْيناِبيِع واَ
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   إحياء الموات  كتاب 

أَرض الْمواِت ِهي الَِّتي لَم تكُن ِملْكًا ِلأَحٍد ولَم تكُن ِمن مراِفِق الْبلَِد وكَانت خاِرج الْبلَِد قَربت ِمن الْبلَِد أَو بعدت قَالَ 
 اللَّه هِحمر  

   الْموات ما لَا ينتفَع ِبِه ِمن الْأَرِض ِلانِقطَاِع الْماِء عنه أَو ِلغلَبِة الْماِء علَيِه أَو ما أَشبه ذَِلك ِمما يمنع الزراعةَ  

   قَولُه ِبأَنْ صارت سِبخةً أَو نِزيةً ؛ ِلأَنَّ اِلانِتفَاع يدلُّ علَى الْحياِة

فَما كَانَ ِمنها عاِديا لَا ماِلك لَه أَو كَانَ مملُوكًا ِفي الِْإسلَاِم ولَا يعرف لَه ماِلك ِبعيِنِه وهو بِعيد ِمن الْقَريِة ِبحيثُ إذَا  
   نه فَهو موات وقَف إنسانٌ ِفي أَقْصى الْعاِمِر فَصاح لَم يسمع الصوت ِم

الْعاِدي هو ما تقَدم خرابه لَا أَنه مكَانٌ ِلعاٍد ؛ ِلأَنَّ جِميع الْمواِت لَم تكُن ِلعاٍد وقَولُه إذَا وقَف إنسانٌ ِفي أَقْصى الْعاِمِر 
تذَا الَِّذي اخهِت ، ووالص ِريوها جانسِني إنعلَا يٍد وِملْكًا ِلأَح تسا لَيأَنَّ م اِويالطَّح ذَكَرو فوسلُ أَِبي يقَو خيالش هار

الْبعد ؛ ِهي ِمن مراِفِق الْبلَِد وكَانت خاِرج الْبلَِد سواٌء قَربت أَو بعدت فَِهي موات وهو قَولُ محمٍد فَأَبو يوسف اشترطَ 
  .ِلأَنَّ الظَّاِهر أَنَّ ما يكُونُ قَِريبا ِمن الْقَريِة لَا ينقَِطع ارِتفَاق أَهِلها عنه ومحمد اعتبر انِقطَاع ارِتفَاِق أَهِل الْقَريِة عنها حِقيقَةً 

 لُهقَو  

  لَكَهاِم مِبِإذِْن الِْإم اهيأَح نم ِلكُهمي دمحمو فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ ، وأَِبي ح دِعن ِلكْهمي اِم لَمِر إذِْن الِْإميِبغ اهيِإنْ أَحو ،   

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } لَه ةً فَِهيتيا مضا أَريأَح نم {لَاِه السلَيع لُهِنيفَةَ قَوِلأَِبي حو م } اِمِهإم فْسِبِه ن تا طَابِء إلَّا مرِللْم سلَي
   وِلأَنه حق ِللْمسِلِمني فَلَيس ِلأَحٍد أَنْ يختص ِبِه ِبدوِن إذِْن الِْإماِم كَماِل بيِت الْماِل ثُم ِعند أَِبي حِنيفَةَ إذَا لَم يمِلكْها} 

ماِء ويذَا إذَا ِبالِْإحهو ، ها ِمنهِردتسلَا يا واهيإذَا أَح ا لَهلَهعجاِم أَنْ يلَى ِللِْإمالْأَوو ِملْكًا لَه ِصرياِء تيالِْإح دعب اما الِْإماهإي لَّكَه
  . لَه أَنْ يستِردها زجرا لَه فَِإذَا تركَها لَه الِْإمام تركَها ِبعشٍر أَو خراٍج ترك اِلاسِتئْذَانَ جهلًا أَما إذَا تركَه تهاونا ِبالِْإماِم كَانَ

راِء الْخا ِبمقَاهإلَّا إذَا س وزجِلِم لَا يسلَى الْماِج عرِظيِف الْخواَء تِتد؛ ِلأَنَّ اب رشا الْعِفيه ِجبِة يايِفي الِْهدكُونُ وِئٍذ ياِج ِحين
   .إبقَاُء الْخراِج علَى اعِتباِر الْماِء 

 لُهقَو  

  ِلمسالْم ِلكما ياِء كَميِبالِْإح يالذِّم ِلكميو   

   .؛ ِلأَنَّ الِْإحياَء سبب الِْملِْك إلَّا أَنَّ ِعند أَِبي حِنيفَةَ إذْنُ الِْإماِم ِمن شرِطِه 

 لُهقَو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                635

   ومن حجر أَرضا ولَم يعمرها ثَلَاثَ ِسِنني أَخذَها الِْإمام ِمنه ودفَعها إلَى غَيِرِه  

والْمقْصود ِمن داِر الِْإسلَاِم إظْهار حجر ِبالتشِديِد ويروى ِبالتخِفيِف أَيضا ؛ ِلأَنه إذَا ترك ِعمارتها ثَلَاثَ ِسِنني فَقَد أَهملَها 
ِعمارِة أَراِضيها تحِصيلًا ِلمنفَعٍة الْمسِلِمني ِمن حيثُ الْعشر أَو الْخراج وِلأَنَّ التحِجري لَيس ِبِإحياٍء يملَك ِبِه ، وِإنما الِْإحياُء 

حالتةُ وارالِْعم وه نع ِرِهمِر غَيجِبح هونلَمعي أَو لَهوِة حارِع الِْحجضِبو هونلَمعوا يكَان مهِبِه ؛ ِلأَن يملَاِم سِللِْإع وا همإن ِجري
 عرزت اِضيأَنَّ الْأَر اِلب؛ ِلأَنَّ الْغ ِبثَلَاِث ِسِنني را قُدمِإناِئِه ، ويا إحِس ماِء ِفي ِجنِتيِعلَ ِلِلارا جم أَكْثَرةً ورِة منِفي الس

وما ولَافَهإت دقَص هأَن فَالظَّاِهر رذَا الْقَدا هكَهرِع فَِإذَا توالن ذَِلك الثَّلَاثُ ِمن ِهياِر الثَّلَاثُ وِتياِلاخِة وغْبلَى الرلُّ ِبِه عدتسا يهت
فَوجب علَى الِْإماِم إزالَةُ يِدِه عنها ، وهذَا كُلُّه ِديانةً ، أَما إذَا أَحياها غَيره قَبلَ مِضي هِذِه الْمدِة ملَكَها ، وِإنما هذَا 

 قْدالْع ازج لَهفَع لَوو ، هكْراِم فَيِتيكَاِلاس.   

 لُهقَو  

 و اِئِدِهمصا ِلححطْرمِة ويِل الْقَرى ِلأَهعرم كرتياِمِر والْع ِمن با قَراُء ميإح وزجلَا ي   

   .ومحتطَِبِهم ِلتحقُِّق حاجِتِهم إلَيها فَلَا تكُونُ موتا ِلتعلُِّق حقِِّهم ِبها 

 لُهقَو  

   ي بريٍة فَلَه حِرميها ومن حفَر ِبئْرا ِف 

معناه إذَا حفَر ِفي أَرٍض مواٍت ِبِإذِْن الِْإماِم ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِبِإذِْنِه وغَيِر إذِْنِه ِعندهما ؛ ِلأَنَّ حفْر الِْبئِْر إحياٌء وِلأَنَّ حِرمي الِْبئِْر 
الد اِحبصاِر واِء الدالِْبئِْر كَِفن ِرمياِرِه ، فَكَذَا حاِء دِبِفن قاِر أَح.  

 لُهقَو  

   فَِإنْ كَانت ِللْعطَِن فَحِرميها أَربعونَ ِذراعا  

 يجاِوز الْأَربِعني فَلَه منتهى الْحبِل ؛ يعِني ِمن كُلِّ جاِنٍب أَربعونَ هو الصِحيح عطَنا ِلماِشيِتِه فَِإنْ كَانَ الْحبلُ الَِّذي ينِزع ِبِه
 لُهِحِه قَوركَذَا ِفي ش ةٌ إلَى ذَِلكاِعيةَ داجِلأَنَّ الْح  

   وِإنْ كَانت ِللناِضِح فَِستونَ ِذراعا  

كَلَام ِفي طُوِل الْحبِل كَالْكَلَاِم ِفي الْعطَِن وعلَى قَوِلِهما ِستونَ هذَا ِعندهما ، وقَالَ أَبو حِنيفَةَ أَربعونَ كَما ِفي الْعطَِن والْ
  .ُء ِمن كُلِّ جاِنٍب ذَكَره الْخجنِدي والذِّراع الْمعتبر يِزيد علَى ِذراِع الْعامِة ِبقَبضٍة والناِضح الْبِعري الَِّذي يستقَى علَيِه الْما

 لُهقَو  
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   وِإنْ كَانت عينا فَحِرميها ثَلَاثُِمائَِة ِذراٍع  

.  

وِفي الِْهدايِة خمسِمائَِة ِذراٍع ؛ ِلأَنَّ الْعين تستخرج ِللزراعِة فَلَا بد ِمن موِضٍع يجِري ِفيِه الْماُء وِمن حوٍض يجتِمع ِفيِه 
  وِمن نهٍر يجِري ِفيِه الْماُء إلَى الْمزرعِة فَِلهذَا قُدر ِبالزيادِة والتقِْدير ِبخمِسِمائٍَة ِمن كُلِّ جاِنٍب قَولُه الْماُء 

  هِمن ِنعا ما ِبئْرِرِميهِفي ح ِفرحأَنْ ي ادأَر نمو   

ِه والِْإخلَاِل ِبِه فَِإنْ حفَر فَِللْأَوِل أَنْ يكِْبسها تبرعا فَِإنْ أَراد أَنْ يأْخذَ الثَّاِني ِبكَبِسها ِقيلَ لَه كَي لَا يؤدي إلَى تفِْويِت حقِّ
 ِبرفِْعها وِقيلَ يضمنه النقْصانَ ثُم يكِْبسها ذَِلك ؛ ِلأَنَّ حفْره ِجنايةٌ ِمنه كَما ِفي الْكُناسِة يلِْقيها ِفي داِر غَيِرِه فَِإنه يؤخذُ

   ِلنفِْسِه وهو الصِحيح ، وِإنْ حفَر الثَّاِني ِبئْرا وراَء حِرِمي الْأُولَى فَذَهب ماُء

فَِللثَّاِني الْحِرمي ِمن الْجواِنِب الثَّلَاثَِة دونَ الْجاِنِب الْأَوِل ِلسبِق ِملِْك الِْبئِْر الْأُولَى فَلَا شيَء علَيِه ؛ ِلأَنه غَير متعد ِفي الْحفِْر 
 ؛ ِلأَنه الْحاِفِر الْأَوِل ِفيِه والشجرةُ تغرس ِفي أَرٍض مواٍت لَها حِرمي أَيضا حتى لَم يكُن ِلغيِرِه أَنْ يغِرس شجرا ِفي حِرِميِه

   .يحتاج إلَى حِرٍمي ِليِجد ِفيِه ثَمره ويضعه ِفيِه وهو مقَدر ِبخمسِة أَذْرٍع كَذَا ِفي الِْهدايِة 

 لُهقَو  

 ِه لَمإلَي هدوع وزجاُء فَِإنْ كَانَ يالْم هنلَ عدعلَةُ وجالد أَو اتالْفُر كرا تم هاؤيإح زجي    

 لُها قَورهِنِه نِة إلَى كَوامِة الْعاجِلح  

   وِإنْ كَانَ لَا يجوز أَنْ يعود إلَيِه فَهو كَالْمواِت إذَا لَم يكُن حِرميا ِلعاِمٍر يمِلكُه من أَحياه ِبِإذِْن الِْإماِم  

   .نما هو قَولُ أَِبي حِنيفَةَ اشِتراطُ إذِْن الِْإماِم إ

 لُهقَو  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ، لَى ذَِلكةً عنيب ِقيمِنيفَةَ إلَّا أَنْ يأَِبي ح دِعن ِرميح لَه سِرِه فَلَيِض غَيِفي أَر رهن كَانَ لَه نمو
   ِقي علَيها ِطينه لَه مسناةٌ يمِشي علَيها ويلْ

 هِلأَنو لَه ِرميأَنَّ الْح فَكَانَ الظَّاِهر هاِلحصم ظُرنِر ِليهِه إلَى النلَيع ازتجيو هِه ِطينلَيلِْقي عِرٍمي يِبِه إلَّا ِبح فَعتنلَا ي ره؛ ِلأَنَّ الن
ماُء عنه ولَا يمِكنه الْمشي عادةً ِفي بطِْن النهِر ولَا يمِكنه إلْقَاُء الطِِّني إلَى مكَان بِعيٍد إلَّا ِبحرٍج يحتاج إلَى الْمشِي ِليِسيلَ الْ

أَثَِر وِلأَنَّ اِلانِتفَاع ِبالْماِء ِفي النهِر ممِكن ِبدوِن فَيكُونُ لَه الْحِرمي اعِتبارا ِبالِْبئِْر وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الْحِرمي ِفي الِْبئِْر عرفْناه ِبالْ
  .الْحِرِمي ولَا يمِكن ِفي الِْبئِْر إلَّا ِباِلاسِتيفَاِء ولَا اسِتيفَاَء إلَّا ِبالْحِرِمي 

ند أَِبي يوسف لَه قَدر ِنصِف بطِْن النهِر ِمن كُلِّ جاِنٍب وِعند محمٍد وقَولُه مسناةٌ وهو الطَِّريق وِقيلَ هو الزِبري ِبلُغِتنا فَِع
  .قَدر جِميِعِه ِمن كُلِّ جاِنٍب وثَمرةُ الِْخلَاِف أَنَّ ولَايةَ الْغرِس ِلصاِحِب الْأَرِض ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما ِلصاِحِب النهِر 
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 مهضعقَالَ بِد ، ولُوٍك ِلأَحمِر مِضٍع غَيوإلَى م قُلُهني مهضعقَالَ ب اِيخشِفيِه الْم لَفتِنيفَةَ فَاخأَِبي ح دِر ِعنها إلْقَاُء ِطِني النأَمو
 شفْحي ا لَماِة منسلَى الْمع هلِْقيأَنْ ي لَه.  

وررا الْمأَمِة ووررِللض عنمِقيلَ لَا يو هدِعن هِمن عنمِقيلَ ي فَقَد .  

لَمأَع اَللَّها ِفي إلْقَاِء الطِِّني وِلِه مِبقَوِس ورِلِه ِفي الْغذُ ِبقَوأْخفٍَر نعو جقَالَ أَبو   
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   المأذون  كتاب 

ِر وجالْح فَك نةٌ عارلًا الِْإذْنُ ِعبأَه ِقيالِْإذِْن ب دعب هِتِه ؛ ِلأَنِليفِْسِه ِبأَهِلن فرصتي ذَِلك دعب دبالْعا وندِعن ققَاِط الْحِإس
 لَى كَيوالْم قِف ِلحرصالت ناِرِه عِحجانِز ويمقِْلِه الْمعاِطِق واِنِه النِف ِبِلسرصالُ ِللتم ذَِلكِبِه وكَس ِتِه أَوقَبِبر نيالد لَّقعتلَا ي

 اللَّه هِحمقَالَ ر اهِر ِرضغَي ِمن قُّهطُلَ حبلَا ي إذِْنِه كَي ِمن دلَى فَلَا بوالْم  

   ه ِفي ساِئِر التجاراِت إذَا أَِذنَ الْمولَى ِلعبِدِه ِفي التجارِة إذْنا عاما جاز تصرفُ 

 هدقَيلَا يِة وارجلَك ِفي الت تأَِذن قُولَ لَهِبأَنْ ي.  

 لُهقَو  

   يِبيع ويشتِري يعِني ِبِمثِْل الِْقيمِة وِبنقْصاٍن  

ا يجوز ِعندهما ِبالْغبِن الْفَاِحِش ؛ ِلأَنه ِبمنِزلَِة التبرِع فَلَا ينِظمه الِْإذْنُ لَا يتغابن ِفيِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِبنقْصاٍن يِسٍري إجماعا ولَ
حر وعلَى هذَا الصِبي ِبِخلَاِف الْيِسِري ؛ ِلأَنه لَا يمِكنه اِلاحِتراز عنه وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه متصرف ِبأَهِليِة نفِْسِه فَصار كَالْ

الْمأْذُونُ لَه فَِإنْ حابى الْعبد الْمأْذُونَ ِفي مرِض موِتِه يعتبر ِمن جِميِع الْماِل إذَا لَم يكُن علَيِه دين فَِإنْ كَانَ فَِمن جِميِع ما 
ثُّلُِث ِلحق الْورثَِة ولَا واِرثَ ِللْعبِد وِإنْ كَانَ الدين محبطًا ِبما ِفي يِدِه يقَالُ ِللْمشتِري بِقي ؛ ِلأَنَّ اِلاقِْتصار ِفي الْحر علَى ال

جارةٌ ولَه أَنْ يوكِّلَ ِبالْبيِع والشراِء ؛ إذْ جِميع الْمحاباِة وِإلَّا فَاردد الْمِبيع كَما ِفي الْحر ولَه أَنْ يسِلم ويقْبلَ السلَم ؛ ِلأَنه ِت
   .ِلأَنه قَد لَا يتفَرغُ ِبنفِْسِه 

 لُهقَو  

  ِهنرتسيو نهريو   

َء والْبيوت ؛ ِلأَنه ِمن صِنيِع التجاِر ويأْخذُ الْأَرض ؛ ِلأَنهما ِمن تواِبِع التجارِة فَِإنها إيفَاٌء واسِتيفَاٌء ويمِلك أَنْ يستأِْجر الْأُجرا
مزارعةً ؛ ِلأَنَّ ِفيِه تحِصيلَ الربِح ولَه أَنْ يشاِرك شِركَةَ ِعنانً ويدفَع الْمالَ مضاربةً ويأْخذَها ؛ ِلأَنه ِمن عادِة التجاِر ولَه أَنْ 
 ودقْصلُ مصحفَلَا ي سبحي ه؛ ِلأَن هفْسن نهرلَا أَنْ يو ِجرحني هِلأَن هفْسن ِبيعأَنْ ي لَه سلَيو اِفِعيا ِخلَافًا ِللشندِعن هفْسن رجؤي

لُ ِبهصحيا وِبه ِجرحنةُ فَلَا يارا الِْإجلَى ، أَموالْم حبالر وهو ودقْصا الْم.   

 لُهقَو  

   وِإنْ كَانَ أَِذنَ لَه ِفي نوٍع ِبعيِنِه دونَ غَيِرِه فَهو مأْذُونٌ لَه ِفي جِميِعها  

  .، ِمثْلُ أَنْ يأْذَنَ ِفي الْبر فَِإنه يجوز ِفيِه وِفي غَيِرِه 

ونا لَه إلَّا ِفي ذَِلك النوِع ؛ ِلأَنَّ الِْإذْنَ توِكيلٌ وِإنابةٌ ِمن الْمولَى ، ولَنا أَنه إسقَاطُ الْحق وفَك الْحجِر وقَالَ زفَر لَا يكُونُ مأْذُ
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 فَِإنه يتصرف ِفي ماِل غَيِرِه ، وِإنْ وقَّت لَه الِْإذْنَ وِعند ذَِلك يظْهر ماِلِكيةُ الْعبِد فَلَا يختص ِبنوٍع دونَ نوٍع ِبِخلَاِف الْوِكيِل
 قَّفوتٍر فَلَا يجح ِمن إطْلَاق هِه ِلأَنَّ إذْنلَيع رجحى يتا حدأَب أْذُونٌ لَهم وِة فَهارجا ِفي الترهت لَك شقُولَ أَِذنِمثْلُ أَنْ ي ،

 فرصالت فرصتي ها ؛ ِلأَنكَانَ إذْن ذَِلك نع كَتسو ههني ِري فَلَمتشيو ِبيعلَى يوالْم آهكَذَا إذَا رِق ، والِْعتلُوِغ وِفيِه كَالْب
ي لَما كَانَ متصرفًا ِلنفِْسِه وِللشِفيِع حق ِفي تصرِفِه ِلنفِْسِه وِللْمولَى حق ِفي تصرِفِه فَصار سكُوته ِرضا ِبِه كَما أَنَّ الْمشتِر

كَانَ سكُوته عن الطَّلَِب إسقَاطًا ِلحقِِّه كَذَا هذَا ولَا يشِبه هذَا إذَا رأَى رجلًا يِبيع لَه شيئًا فَسكَت عنه لَم يكُن سكُوته إذْنا 
 بيِعِه ؛ ِلأَنَّ باِئع عبِد غَيِرِه إنما يِصح تصرفُه ِبالتوِكيِل فَِإذَا لَم يوجد ِمنه الرضا ِبالتوِكيِل لَم يِصح بيعه وِإنْ قَالَ ِفي جواِز

ِفي الت إذْنٌ لَه واغًا فَهبص ا أَوارقَص داُقْع ك أَوفْسن رأَج ةَ ِمنارِرِه ؛ ِلأَنَّ الِْإجِفي غَيو ِفي ذَِلك فرصتأَنْ ي لَهِة وارج
   .التجارِة وِذكْر بعِض التجارِة إذْنٌ لَه ِفي جِميِعها 

 لُهقَو  

  أْذُوٍن لَهِبم سِنِه فَلَييٍء ِبعيِفي ش ِإنْ أَِذنَ لَهو   

ِتخاس ه؛ ِلأَن ابِه بلَيع دسنذَا يا ِبهأْذُونم ارص لَو هذَا ؛ ِلأَنهِلِه ، واٍم ِلأَهطَع ِة أَووٍب ِللِْكساِء ثَوِبِشر هرأْمِمثْلُ أَنْ ي ، امد
م ارِة صارجلَك ِفي الت تأَِذن فَقَد اَء غَدإذَا ج قَالَ لَه لَواِم ودِتخاَء اِلاسٍل إذَا ججكَذَا إذَا قَالَ ِلرو ، اَء غَدإذَا ج ا لَهأْذُون

 اَء غَدأْذُونُ إذَا جِدِه الْمبقَالَ ِلع ك أَولْتزع فَقَد اَء غَدِكيِلِه إذَا جقَالَ ِلو لَوِكيلًا ، وكُونُ وي هفَِإن اَء غَدِكيِلي فَجو تفَأَن غَد
جح لَا فَقَدولًا وزعِكيلُ مالْو ِصريلَا يو ذَا كُلُّهه ِصحلَا ي هك فَِإنتعاجر فَقَد اَء غَدِة إذَا جِعيجطَلَّقَِة الرقَالَ ِللْم ك أَولَيت عر

أْذُونم ِصريلَا ي دبالْع ةً ثُمعاجرطْلَقَةُ ملَا الْما وورجحم دبالْع وهِة وارجِدي ِفي التبِلع تلَى أَِذنوقَالَ الْم ى لَوتا إلَّا ِبالِْعلِْم ح
ا يعلَم ِبِإذِْن لَا يعلَم لَا يِصري مأْذُونا ِللتجارِة كَالْوكَالَِة ، ولَو قَالَ باِيعوا عبِدي فَقَد أَِذنت لَه ِفي التجارِة فَبايعوه والْعبد لَ

 ِصحِه لَا يلَيع رجالْحِر ِخلَاٍف وغَي ا ِمنأْذُونكُونُ مقَالَ ي نا ماِبنحأَص ِمنأْذُوِن واِب الْمِة ِكتايا ِفي ِروأْذُونم ِصريلَى يوالْم
 وِإنْ حجر علَيِه ِفي سوِقِه وهو لَا يعلَم ، إنْ أَخبره رجلَاِن أَو رجلٌ وامرأَتاِن إلَّا إذَا عِلم فَأَما إذَا لَم يعلَم لَا يِصري محجورا

اِحدو ِبرخِإنْ كَانَ الْماِع ، وما ِبالِْإجورجحم ارلَةٌ صدأَةٌ عراملٌ ودلٌ عجر ِن أَولَيدع رغَي ا أَوِن كَانلَيدٍل لَا عدع را غَي
 ارولًا صسر ِبرخِإنْ كَانَ الْمِر وبالْخ قِصد رإذَا ظَه هكَذَّب أَو قَهداٌء صوس ِجرحنا يمهدِعنو قَهدا إلَّا إذَا صورجحم ِصريي

 هكَذَّب أَو قَهداِع صما ِبالِْإجورجحم.   

 لُهقَو  

   قْرار الْمأْذُوِن ِبالديوِن والْغصوِب جاِئز وِإ 

وكَذَا ِبالْوداِئِع إذَا أَقَر ِباسِتهلَاِكها ؛ ِلأَنَّ الِْإقْرار ِمن تواِبِع التجارِة إذْ لَو لَم يِصح لَاجتنبت الناس مبايعته ومعاملَته ، وهذَا 
نت الديونُ ديونَ التجارِة أَما الْمهر والِْجنايةُ فَِإنه متعلِّق ِبرقَبِتِه يستوفَى ِمنه بعد الْحريِة ولَا يستوفَى ِمن رقَبِتِه والْمراد إذَا كَا

وِر إذِْن الْميِويِج ِبغزالت ا كَانَ ِمنِر مهالْم ذُ ِبِه ِمناخؤلَا يلَى ووالْم قِفي ح ِصحلَا ي هفَِإن هقَتدصأٍَة ورِر امهِبم أَقَر لَولَى ، و
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حاِل إلَّا ِبتصِديِق الْمولَى وهو إقْرار إلَّا بعد الْحريِة ، وِإنْ أَقَر أَنه افْتض حرةً أَو أَمةً ِبكْرا ِبأُصبِعِه فَِعندهما لَا يلْزمه ِفي الْ
 لَو اللَّه هِحمر فوسقَالَاِت أَِبي يِة ِفي مظُومناِل قَالَ ِفي الْمذُ ِبِه ِفي الْحخؤياِل وِبالْم ارإقْر وه فوسو يقَالَ أَبٍة ، وايِبِجن

ِعي ِبغبأُص الَتأْذُونٌ أَزكُونَ قَالَ ملُ أَنْ يمتحفَى يصتسِه قَالَ ِفي الْملَيع ِجبا إذَا يِبم حرصي لَمو عماِل اسذُ ِللْحخؤلُ يس
   .ِبالْمهِر كَما إذَا دفَع أَجنِبيةً فَسقَطَت فَذَهبت ِبغسلُ يِجب علَيِه مهر ِمثِْلها 

 لُهقَو  

 سلَيو اِليكَهمم جوزلَا أَنْ يو جوزتأَنْ ي لَه    

؛ ِلأَنَّ التزِويج لَيس ِمن التجارِة والِْإذْنُ إنما ينصِرف إلَى التجارِة وِإذَا لَم يِصح ولَم يِجزه الْمولَى فَسد فَِإذَا دخلَ ِبها 
عِه بلَيع رهلَى فَالْموالْم قِر ثَاِبٍت ِفي حٍب غَيبِبس هلَِزم هِة ؛ ِلأَنيرالْح د.  

قَِة ، وِإنْ زوج وأَما تزِوجيه ِلمماِليِكِه فَِإنْ زوج عبده لَم يجز إجماعا ؛ ِلأَنَّ ِفيِه ضررا ِبدلَالَِة أَنه يستِحق رقَبته ِبالْمهِر والنفَ
  .أَمته فَكَذَِلك لَا يجوز أَيضا ِعندهما 

وقَالَ أَبو يوسف يجوز ؛ ِلأَنه يحصلُ الْمالُ ِبمناِفِعها فَأَشبه إجارتها ولَهما أَنَّ التزِويج لَيس ِمن التجارِة وعلَى هذَا 
مضاِرب والشِريك شِركَةَ ِعناٍن ، قَالَ ِفي الْمنظُومِة ِفي مقَالَاِت أَِبي يوسف رِحمه اللَّه ويمِلك الْمأْذُونُ تزِويج الِْخلَاِف الْ

ذَِلك ِلكمي بكَاتأْذُوِن ؛ ِلأَنَّ الْمِبالْم دقُي هبارضالْماِن والِْعن اِحبصو هالْأَم ِويجزت ملَه وزجلَا ي هِة ؛ ِلأَنِبالْأَم دقُيا واعمإج 
   .الْعبِد إجماعا وقُيد ِبصاِحِب الِْعناِن ؛ ِلأَنَّ الْمفَاِوض يمِلك ذَِلك إجماعا 

 لُهقَو  

  كَاِتبلَا يو   

ِة ؛ ِلأَنَّ التارجالت ِمن سلَي هةً إلَّا أَنْ ؛ ِلأَنارِتج كُني ِر فَلَمجالْح لٌ ِبفَكقَابِة مابلُ ِفي الِْكتدالْباِل واِل ِبالْملَةُ الْمادبةَ مارج
ِجعرتو هنا عاِئبن دبالْع ِصرييو لَّكَهم لَى قَدوِه ؛ ِلأَنَّ الْملَيع نيلَا دلَى ووالْم ِجيزِكيلَ ِفي يلَى ؛ ِلأَنَّ الْووإلَى الْم قُوقالْح 

الِْكتابِة سِفري عنه فَِإذَا كَاتب ولَا دين علَيِه فَأَجازه الْمولَى جاز فَمالُ الِْكتابِة ِللْمولَى لَا سِبيلَ ِللْعبِد علَى قَبِضِه ؛ ِلأَنَّ 
 لَا تتعلَّق ِبالْعاِقِد وقَبض ماِل الِْكتابِة ِمن حقُوِق الْعبِد فَِإنْ دفَع الْمكَاتب إلَى الْعبِد لَا يبرأُ إلَّا أَنْ يوكِّلَه حقُوق عقِْد الِْكتابِة

أْذُونَ دالْم فَِإنْ لَِحق بكَاتالْم ِتقعيو وزجِئٍذ يا فَِحينِضهلَى ِبقَبواِء الْممرِللْغ سلَى لَيوةُ ِللْمابلَى فَالِْكتوالْم ازا أَجمدعب ني
 لَى ِمنوالْم ذَها أَخملَى ووِد الْمِفي ي ارصأْذُوِن وِب الْمكَس ِمن دبالْع جرِة خازِبالِْإج تحا صةَ لَمابٌء ؛ ِلأَنَّ الِْكتيا شِفيه

 الْعبِد قَبلَ الديِن لَا يتعلَّق ِبِه حق الْغرماِء وِإنْ كَانَ الْمأْذُونُ كَاتب وعلَيِه دين قَِليلٌ أَو كَِثري فَالِْكتابةُ فَاِسدةٌ ، وِإنْ كَسِب
   .لْعبِد مع وجوِد الديِن فَلَا يمِلك إجازةَ الِْكتابِة أَجازها الْمولَى ؛ ِلأَنَّ الْمولَى لَا يمِلك التصرف ِفي كَسِب ا

 لُهقَو  
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   ولَا يعِتق علَى ماٍل  

قَرض مرتيِن صدقَةُ { يِه السلَام ؛ ِلأَنه لَا يمِلك الِْكتابةَ فَالِْعتق أَولَى ِلأَنَّ الْعِتق تبرع ولَا يقْرض ؛ ِلأَنه تبرع كَالِْهبِة قَالَ علَ
   .} مرٍة 

 لُهقَو  

   ولَا يهب ِبِعوٍض ولَا ِبغيِر ِعوٍض  

ِذنَ لَه الْمولَى جاز إذَا لَم يكُن ولَا يتصدق ؛ ِلأَنَّ ذَِلك تبرع ولَيس لَه أَنْ يتكَفَّلَ ِبالنفِْس ولَا ِبالْماِل إلَّا ِبِإذِْن الْمولَى فَِإنْ أَ
 وزجا فَلَا يونيدا إذَا كَانَ مأَم نيِه دلَيع.  

دعا بذُ ِبهاخؤياِل وا ِفي الْحذُ ِبهاخؤلَى فَِإنْ كَفَلَ لَا يوالْم أَِذنَ لَه لَوو ، هكَفَالَت وزجفَلَا ت بكَاتا الْمأَمأْذُوِن وِللْمِة ويرالْح 
 اِركشأَنْ ي وزجيةً وبارضالَ مذَ الْمأْخأَنْ يةً وبارضالَ مالْم فَعدأَنْ ي لَهاِر وجِة التادع ِمن ه؛ ِلأَن بالثَّوةَ وابالد ِعريأَنْ ي

 الْوكَالَِة دونَ الْكَفَالَِة وهو يمِلك أَنْ يوكِّلَ ويتوكَّلَ ولَا يجوز أَنْ يشاِرك شِركَةَ مفَاوضٍة ؛ شِركَةَ ِعناٍن ؛ ِلأَنها تنعِقد علَى
  .ِلأَنها تنعِقد علَى الْكَفَالَِة وهو لَا يمِلكُها ويجوز أَنْ يأْذَنَ ِلعبِدِه ِفي التجارِة 

لُهقَو   

  ِصلُهي نم فيضي اِم أَوالطَّع ِمن ِسريالْي ِديهإلَّا أَنْ ي   

 لَى قُوتوالْم طَاهِه إذَا أَعلَيع ورجحأَنَّ الْم فوسأَِبي ي نعو لَا إذْنَ لَه هوِر ؛ ِلأَنجحاِر ِبِخلَاِف الْمجِة التادع ِمن ه؛ ِلأَن
 فَدعا بعض رفَقَاِئِه علَى ذَِلك الطَّعاِم لَا بأْس ِبِه ِبِخلَاِف ما إذَا أَعطَاه قُوت شهٍر ؛ ِلأَنهم لَو أَكَلُوه قَبلَ الشهِر يتضرر يوِمِه

 ِبالشيِء الْيِسِري كَالرِغيِف ونحِوِه ؛ ِلأَنَّ ذَِلك غَير ممنوٍع ِمنه ِبِه الْمولَى قَالُوا ولَا بأْس أَنْ تتصدق الْمرأَةُ ِمن بيِت زوِجها
   .ِفي الْعادِة ولَا يجوز ِبالدراِهِم والثِّياِب والْأَثَاِث 

 لُهقَو  

   يه الْمولَى وديونه متعلِّقَةٌ ِبرقَبِتِه يباع ِفيها ِللْغرماِء إلَّا أَنْ يفِْد 

والْمراد دين التجارِة أَو ما ِفي معناها كَالْبيِع والشراِء والِْإجارِة واِلاسِتئْجاِر وضمانُ الْغصوِب والْوداِئِع إذَا جحدها وما 
اِق أَو عقَر دابةً أَو خرق ثَوبا أَما الدين الثَّاِبت ِبغيِر ذَِلك كَالْمهِر والِْجنايِة يِجب ِمن الْعقِْر ِبوطِْء الْمشتراِة بعد اِلاسِتحقَ

يعه الْحاِكم ولَيس ِللْمولَى أَنْ يِبيعه ؛ ِلأَنَّ فَهو متعلِّق ِبِذمِتِه يستوفَى ِمنه بعد الْحريِة ولَا يتعلَّق ِبرقَبِتِه وقَولُه يباع ِفيها يعِني يِب
 لَه كُني ِبِه فَلَمكَس فُوا ِمنوتسِع ِلييالْب كرونَ تارتخي قَد مه؛ ِلأَن قِِّهمقَاطُ حِعِه إسيِفي بو قاِء ِفيِه حمرِللْغلَى ووِللْم الِْملْك

ِبغ هعيإلَّا أَنْ ب زجي لَم مهضعى بأَبو مهضعب ازِإنْ أَجِن ، وها ِفي الركَم ِتِهمازلَى إجع ِقفو ِر إذِْنِهميِبغ اعفَِإذَا ب ِر إذِْنِهمي
 لَى ذَِلكِفقُوا عتي.  

  جِميِع الديِن ؛ ِلأَنه إذْ أَفْداه لَم يبق ِفي رقَبِتِه ِللْغرماِء شيٌء يباع ِلأَجِلِه قَولُه وقَولُه إلَّا أَنْ يفِْديه الْمولَى يعِني يفِْديه ِب
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   ويقْسم ثَمنه بينهم ِبالِْحصِص  

د ملَه ِقيِة فَِإنْ بنيالْب ِد أَوباِر الْعِبِإقْر نيالد تاٌء ثَبوذَا إذَا سهِق ، والِْعت دعب دبونَ ِبِه الْعِبعتي لَِكنلَى ووِبِه الْم طَالَبلَا ي ني
ضى الْمولَى دينهم باعه الْقَاِضي أَما إذَا باعه الْمولَى ِبغيِر إذِْنِهم فَلَهم حق الْفَسِخ إلَّا إذَا كَانَ ِفي الثَّمِن وفَاٌء ِبديوِنِهم أَو قَ

أَو أَبرُءوا الْعبد ِمن الديِن فَِإنه يبِطلُ حق الْفَسِخ ولَيس هذَا كَالْوِصي إذَا باع التِركَةَ ِفي الديِن لَيس ِللْغرماِء حق الْفَسِخ ، 
    الْعبِد فَلَهم أَنْ يفْسخوا الْبيع ويستسعوه ِفي ديِنِهم وهناك لَيس لَهموالْفَرق أَنَّ هنا ِللْغرماِء اسِتسعاَء

  .اسِتسعاُء التِركَِة ؛ ِلأَنَّ ِفيِه تأِْخري قَضاِء ديِن الْميِت 

  

   مسأَلَةٌ  

ى ِمن صاِحِب الديِن فَقَِبلَه سقَطَ الدين الَِّذي علَيِه ؛ ِلأَنَّ الِْإنسانَ لَا يثْبت لَه علَى إذَا كَانَ ِلرجٍل علَى عبٍد دين فَوهبه الْمولَ
لَكَها ملَم هٍد ؛ ِلأَنمحمِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن نيالد دعي ِتِه لَملَى ِفي ِهبوالْم عجفَِإنْ ر نيِدِه دبع ارفَص هنةُ عطَالَبالْم قَطَتس 

 كَاحالن دعي ِة لَمِفي الِْهب عجر لَوو ، كَاحالن خفَسا انِجهوةً ِلزأَم بهو لًا لَوجأَنَّ ر لُومعمكَاِح وكَالن وفَه أهرأَب ا لَوكَم
  .ِلهذَا الْمعنى 

ي فوسو يقَالَ أَبنَ أَنَّ وِد ؛ ِلأَنَّ كَوبِفي الْع ِجعرأَنْ ي لَه سلَى لَيوى أَنَّ الْمرةٌ أُخايٍد ِرومحم نعِد وبلَى الْعع نيالد ودع
تةُ موبهوالْم نيالْعو لَتصةٌ حادِزي هنع الُهوِفيِه فَز قْصِد نبلَى الْعع نيالد وِب لَههوةٌ ِفي ِملِْك الْمادا ِزيِفيه لَتصى ح

 وعجالر تعنم.  

 لُهقَو  

   فَِإنْ فَضلَ شيٌء ِمن ديوِنِه طُوِلب ِبِه بعد الْحريِة  

   .ِلتقَرِر الديِن ِفي ِذمِتِه وعدِم وفَاِء الرقَبِة ِبِه 

 لُهقَو  

 جوِقِه فَِإنْ حِل سأَه نيب رجالْح رظْهى يتِه حلَيا عورجحم ِصري ِه لَملَيع ر   

أَكْثَِر أَه طُ ِعلْمرتشيإلَّا ِبالِْعلِْم و ذَِلك ِفعترفَلَا ي ةَ لَهنايدالْمو هعِف مرصالت ازوج ِقِدينتعوا مارص مه؛ ِلأَن ى لَوتوِقِه حِل س
حجر علَيِه ِفي السوِق ولَيس ِفيِه إلَّا رجلٌ أَو رجلَاِن لَا ينحِجر ؛ ِلأَنَّ الْمقْصود خروجه ِمن الِْإذِْن ِبالشهرِة وِبالْواِحِد 

 ِهرتشِن لَا يياِلاثْنو.   

 لُهقَو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                643

   و جن أَو لَِحق ِبداِر الْحرِب مرتدا صار الْمأْذُونُ محجورا فَِإنْ مات الْمولَى أَ 

  .؛ ِلأَنَّ ِبالْموِت يسقُطُ الِْإذْنُ ، وكَذَا ِبالْجنوِن إذَا كَانَ مطِْبقًا أَما إذَا كَانَ غَير مطِْبٍق فَالِْإذْنُ علَى حاِلِه 

إنْ ح اقا اللِّحأَمطِْبقًا وا موننج دبالْع نِإنْ جو ، اِئزج فُهرصا فَتِلمسم عجى رتِبِه ح كَمحي ِإنْ لَمِت ، ووكَالْم وِبِه فَه ِكم
 ينحِجر ، وِإنْ ارتد الْمأْذُونُ ولَِحق ِبداِر صار محجورا فَِإنْ أَفَاق بعد ذَِلك لَا يعود إذْنه ، وِإنْ جن جنونا غَير مطِْبٍق لَا

   .الْحرِب صار محجورا ِعند اِلارِتداِد ِفي قَوِل أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما ِباللَّحاِق 

 لُهقَو  

   فَِإنْ أَبق الْعبد صار محجورا  

عي اِق لَمالِْإب ِمن ادِة فَِإنْ عِحيِح كَذَا ِفي الذَِّخريلَى الصالِْإذْنُ ع د.   

 لُهقَو  

   فَِإذَا حجر علَيِه فَِإقْراره جاِئز ِفيما ِفي يِدِه ِمن الْماِل ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

غَص ِدي ِلفُلَاٍن أَوةٌ ِعنِديعو هِدِه أَنا ِفي يِبم ِقرأَنْ ي اهنعِنيفَةَ مأَِبي ح دٍم فَِعنهِدر أَلْف لَيقُولُ عِه فَيلَيٍن عيِبد ِقري أَو هته ِمنب
  .يِصح إقْراره ِبالديِن الْوِديعِة فَيقِْضي ِمما ِفي يِدِه 

 علَيِه دين يِحيطُ ِبما ِفي يِدِه لَم يجز إقْراره إجماعا ؛ ِلأَنَّ حق وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يِصح إقْراره ِفي شرِحِه إذَا كَانَ
   .الْغرماِء قَد تعلَّق ِبالْماِل الَِّذي ِفي يِدِه ِعند الْحجِر 

 لُهقَو  

   وِإذَا لَِزمته ديونٌ تِحيطُ ِبماِلِه ورقَبِتِه  

  .مولَى ما ِفي يِدِه وِإنْ أَعتق عِبيده لَم يعِتقُوا ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَم يمِلك الْ

ِعت ازاِلِه جِحيطٌ ِبمم نيالد كُني ِإنْ لَمو ، هتِه ِقيملَيعو قَهتأَع نم ِتقعيِدِه وا ِفي يم ِلكمي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو قُه
   .إجماعا 

 لُهقَو  

  ازج أَكْثَر ِتِه أَوئًا ِبِمثِْل ِقيميلَى شوالْم ِمن اعِإذَا بو   

ِه فَلَا بلَيع كُني ِإنْ لَمو ، نيِه دلَيِبِه إذَا كَانَ عكَس نع ِبينكَالْأَج ه؛ ِلأَن نيِد دبلَى الْعذَا إذَا كَانَ عه دبا ؛ ِلأَنَّ الْعمهنيب عي
 لُهلَى قَووِدِه ِللْما ِفي يمو  
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  زجي اٍن لَمقْصِبن هاعِإنْ بو   

نْ شاَء أَزالَ الْمحاباةَ ، وِإنْ ؛ ِلأَنه متهم ِفي حقِِّه ، وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما إذَا باعه ِبنقْصاٍن يجوز ويخير الْمولَى إ
 ِريضالْم اعا إذَا بِبِخلَاِف مةَ ومهلَا ت هِنيفَةَ ؛ ِلأَنأَِبي ح دِعن نيِه دلَيإذَا كَانَ ع ِبينى الْأَجابا إذَا حم ذَا ِخلَافهو خاَء فَسش

   .ا يجوز ِعنده ؛ ِلأَنَّ حق بِقيِة الْورثَِة تعلَّق ِبعيِنِه أَما حق الْغرماِء تعلَّق ِبالْماِليِة لَا غَير ِمن الْواِرِث ِبِمثِْل ِقيمِتِه حيثُ لَ

 لُهقَو  

  ازأَقَلَّ ج ِة أَوئًا ِبِمثِْل الِْقيميلَى شوالْم هاعِإنْ بو   

قُهلْحلَا ي ه؛ ِلأَن لُهةٌ قَومهت ِبذَِلك   

  نطَلَ الثَّمِن بِض الثَّملَ قَبِه قَبإلَي هلَّمفَِإنْ س   

 دين وِإذَا بطَلَ ؛ ِلأَنه إذَا سلَّم الْمِبيع قَبلَ قَبِض الثَّمِن حصلَ الثَّمن دينا ِللْمولَى علَى عبِدِه والْمولَى لَا يثْبت لَه علَى عبِدِه
 اعجِترلَى اسوةُ ِبِه ِللْمطَالَبالْملُِّمِه وسطْلَانُ تِن بطْلَاِن الثَّمِبب هادرمو عيالْب وزجٍن فَلَا يِر ثَميِه ِبغلَيع اعب هكَأَن ارص نالثَّم

ِقيم ِمن ِبأَكْثَر هاعِإنْ بِبيِع ، وِع الْميقِْض الْبن اِة أَوابحالَِة الْمِبِإز رمؤِتِه ي.  

 لُهقَو  

  ازج نالثَّم ِفيوتسى يتِدِه حِفي ي كَهسِإنْ أَمو   

   .؛ ِلأَنَّ الْباِئع لَه حق ِفي الْمِبيِع 

 لُهقَو  

 أْذُونَ والْم دبلَى الْعوالْم قتِإذَا أَعو اِئزج قُهونٌ فَِعتيِه دلَيع   

 لَم هِلأَنا وهانمِه ضلَيفَكَانَ ع هتقَبر ِهيو مقُّهِبِه ح لَّقعا تم لَفأَت هاِء ؛ ِلأَنمرِتِه ِللْغِلِقيم اِمنلَى ضوالْماٍق وِفيِه ب ؛ ِلأَنَّ ِملْكَه
يمِة فَلَا يلْزمه غَير ذَِلك ، وِإنْ كَانت ِقيمته أَكْثَر ِمن الديِن ضِمن قَدر الديِن لَا غَير وِبهذَا تبين أَنَّ قَولَه يتِلف أَكْثَر ِمن الِْق

ِن أَويةُ ِمثْلَ الدالِْقيم تا إذَا كَانلَى مولٌ عمحِتِه مِلِقيم اِمنلَى ضوالْمِن ويِبالد ِلمع اٌء ِفي ذَِلكوِتِه سِلِقيم اِمنض لُهقَوأَقَلَّ و 
  .أَو لَم يعلَم ؛ ِلأَنه ضمانُ اسِتهلَاٍك فَاستوى ِفيِه الِْعلْم والْجهلُ 

 لُهقَو  
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   وما بِقي ِمن الديِن يطَالَب ِبِه الْمعتق بعد الِْعتِق  

؛ ِلأَنَّ الدين متعلِّق ِبِذمِتِه ورقَبِتِه ، وقَد ضِمن الْمولَى ما أَتلَف علَيِهم ِمن رقَبِتِه وبِقي فَاِضلُ ديِنِهم ِفي ِذمِتِه ، وهذَا ِبِخلَاِف 
 ، وقَد لَِزمتهما ديونٌ فَِإنه لَا يضمن الْمولَى شيئًا ؛ ِلأَنَّ حق الْغرماِء لَم يتعلَّق ما إذَا أَعتق الْمدبر وأُم الْولَِد الْمأْذُونَ لَهما

   .ِبرقَبِتِهما اسِتيفَاًء ِبالْبيِع فَلَم يكُن متِلفًا حقَّهم فَلَم يضمن شيئًا 

 لُهقَو  

 الْأَم تلَدِإذَا وا وهلَيع رجح ا فَذَِلكلَاهوم ةُ ِمنأْذُونةُ الْم   

ِخلَافًا ِلزفَر فَهو يعتِبر الْبقَاَء ِباِلابِتداِء ونحن نقُولُ الظَّاِهر أَنه يخصها بعد الِْولَادِة فَيكُونُ دلَالَةً علَى الْحجِر ِبِخلَاِف اِلابِتداِء 
أَنَّ الصِريح قَاٍض علَى الدلَالَِة ويضمن ِقيمتها إنْ رِكبتها ديونٌ ِلِإتلَاِفِه محلا تعلَّق ِبِه حق الْغرماِء إذْ ِبِه يمتِنع الْبيع وِإنْ ؛ ِل

 الْولَد ِمنها ولَيس علَيها دين فَالْولَد ِللْمولَى حتى لَو لَِحقَها دين بعد ولَدت ِمن غَيِر مولَاها لَا تنحِجر ثُم ينظُر إنْ انفَصلَ
 مقُّهح تثَب اِء الَِّذينمرِن الْغيِفي د اعبي هِن فَِإنيوِت الدثُب دعب تلَدِإنْ واِء ِفيِه ، ومرِللْغ قفَلَا ح ونَ ذَِلكِة دلَ الِْولَادقَب

الَِّذين ثَبت حقُّهم بعد الِْولَادِة ، وهذَا ِبِخلَاِف ولَِد الْجاِنيِة فَِإنه لَا يتبع أُمه ، وِإنْ انفَصلَ بعد الِْجنايِة ويكُونُ ِللْمولَى 
  .ِع أَو الِْفداِء ، والْفَرق أَنَّ ِفي الْأُولَى الدين ثَاِبت ِفي رقَبِتها فَيسِري إلَى ولَِدها ويخاطَب الْمولَى ِفي الْأَمِة بين الدفْ

قَب لُودوالْم لَدالْواِء والِْفد فِْع أَولَى ِبالدوالْم طَالَبا يمِإنا ، وِتهقَبِفي ر تثْبي ةُ لَماِنيا الْجأَمِن ويلُ ِفي الدخدِن لَا ييلَ الد
ِبِخلَاِف الْكَسِب والِْهبِة والصدقَِة إذَا كَانَ قَبلَ لُحوِق الديِن إذَا لَم يأْخذْه الْمولَى حتى لَِحق الدين فَِإنَّ ذَِلك يكُونُ ِللْغرماِء 

ِدهِفي ي بأَنَّ الْكَس قالْفَرلَى ، ووالْم ذَهأْخلَ أَنْ يا ِفيِه قَبفُهرصت وزجي هلَالَِة أَنا ِبد.  

   .وأَما الْولَد فَلَيس هو ِفي يِدها ؛ ِلأَنه لَا يجوز تصرفُها ِفيِه فَصار كَالْكَسِب الْمأْخوِذ ِمنها 

 لُهقَو  

   ي ِللصِبي ِفي التجارِة فَهو ِفي الشراِء والْبيِع كَالْعبِد الْمأْذُوِن إذَا كَانَ يعِقلُ الْبيع والشراَء وِإذَا أَِذنَ وِلي الصِب 

وِمن شرِطِه أَنْ يكُونَ يعِقلُ كَونَ الْبيِع حتى ينفُذَ تصرفُه ، ِذكْر الْوِلي ينتِظم الْأَب والْجد ِعند عدِمِه والْوِصي والْقَاِضي 
ساِلبا ِللِْملِْك جاِليا ِللربِح والتشِبيه ِبالْعبِد الْمأْذُوِن يِفيد أَنَّ ما ثَبت ِفي الْعبِد ِمن الْأَحكَاِم ثَبت ِفي الصِبي فَيِصري مأْذُونا 

   .ي الْعبِد ويِصح إقْراره ِبما ِفي يِدِه ِمن كَسِبِه ولَا يمِلك تزِويج عبِدِه ولَا ِكتابته كَما ِفي الْعبِد ِبالسكُوِت كَما ِف

  

   مساِئلُ  

هذَا الْقَوِل مأْذُونا لَه ِفي التجارِة ؛ ِلأَنه لَا يمِلك قَالَ الْخجنِدي إذَا قَالَ ِلعبِدِه إذَا أَديت إلَي أَلْف ِدرهٍم فَأَنت حر كَانَ ِب
أَداَء الْأَلِْف إلَّا ِباِلاكِْتساِب فَصار مأْذُونا دلَالَةً ويعِتق ِبالْأَداِء ولَا يعِتق ِبالْقَبوِل ، وكَذَا إذَا قَالَ متى أَديت إلَي أَو متى ما 

أَد هفَِإن رح تأَنأَلْفًا و إلَي كَذَا إذَا قَالَ أَدِلِس ، وجلَى الْمع ِصرقْتذَا لَا يفَه ت إلَييا أَدإذَا م أَو ت إلَييأَد ِحني أَو ت إلَيي
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الَ أَد إلَي أَلْفًا فَأَنت حر قَالَ ِفي الْكَرِخي يعِتق ِفي الْحاِل وِقيلَ لَا لَا يعِتق حتى يؤدي ؛ ِلأَنه ِعتق معلَّق ِبشرٍط ، وِإنْ قَ
لَيعو رح تِإنْ قَالَ أَنو ، دؤي لَم ى أَواِل أَدِفي الْح قتع رح تأَلْفًا أَن إلَي ِإنْ قَالَ أَداِء ، وإلَّا ِبالْأَد ِتقعلَا يو ِتقعي ك أَلْف

  .يلْزمه شيٌء ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما ما لَم يقْبلْ لَا يعِتق فَِإذَا عتق ولَِزمه الْمالُ 

دى ِفي الْمجِلِس يعِتق ، وِإنْ لَم يقْبلْ الْمولَى وأَما إذَا قَالَ إنْ أَديت إلَي أَلْفًا فَأَنت حر فَهذَا يقْتِصر علَى الْمجِلِس فَِإنْ أَ
 لَمأَع اَللَّهو ذْهأْخي لَم الَ أَوذَ الْماٌء أَخوس قتاِل عالْم نيبو هنيلَّى بى ختموِل ولَى الْقَبع ربجي الْأَلْف.   
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   المزارعة  كتاب 

.  

ي اللُّغِة مفَاعلَةٌ ِمن الزرِع وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن الْعقِْد علَى الزرِع ِببعِض الْخاِرِج ويسمى أَيضا مخابرةً ؛ ِلأَنَّ الْمزارعةُ ِف
م لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيقِْد النع قَّةٌ ِمنتشِقيلَ مو ِبريخ اِرعزالَى الْمعت اللَّه هِحمقَالَ ر ربيِل خأَه ع  

   قَالَ أَبو حِنيفَةَ الْمزارعةُ ِبالثُّلُِث والربِع باِطلَةٌ  

ابخالْم نى عهن ِحني لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيكًا ِبلَفِْظ النربت عبالرالثُّلُثَ و ا ذَكَرمثَاِبٍت إن نب ديز ِة ، فَقَالَ لَها { رمو
وِإلَّا فَالزيادةُ والنقْصانُ ِفي ذَِلك سواٌء ، وِقيلَ إنما قَيد ِبالثُّلُِث } الْمخابرةُ يا رسولَ اللَِّه قَالَ أَنْ تأْخذَ أَرضا ِبثُلٍُث أَو ربٍع 

اِر عِتبِباع عبالرِنيفَةَ فَِإنْ وأَِبي ح دةً ِعنفَاِسد تِإذَا كَانةٌ وفَاِسد اِطلَةٌ أَيب لُهقَوكَذَا وونَ هعارزتي مهفَِإن اِس ِفي ذَِلكِة الناد
ارى إجنعِفي م هِمثِْلِه ؛ ِلأَن رأَج ء فَلَهيش جرخي لَما وهبكَرو ضقَى الْأَراِحِب سِل صِقب ِمن ذْرذَا إذَا كَانَ الْبهٍة ، وٍة فَاِسد

 هةٌ أَنا فَاِسدهلَى أَنِليلُ عالداُء ِملِْكِه ومن هِض ؛ ِلأَناِحِب الْأَرِلص اِرجالْخِض وِمثِْل الْأَر رِه أَجلَيِلِه فَعِقب ِض فَِإنْ كَانَ ِمنالْأَر
ارِتئْجاس همى غَنعرأَنْ ي هرأْجتا إذَا اسولٌ كَمهجم أَو ومدعم رِلأَنَّ الْأَجاِن وى قَِفيِز الطَّحنعكُونُ ِفي ماِرِج فَيِض الْخعِبب 

 لُهقَو هاِرِج ِمنِض الْخعِبب  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد ِهي جاِئزةٌ  

الْفَتوى ِلحاجِة الناِس إلَيها ؛ ِلأَنَّ صاِحب الْأَرِض قَد لَا يِجد أُجرةً يستعِملُ ِبها وما دعت الضرورةُ إلَيِه فَهو جاِئز وعلَيِه 
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيِنيفَةَ أَنَّ النِة أَِبي حجح ِمنالْ{ و نى عهِة ننابزالْماقَلَِة وحم { وهقِْل والْح لَةٌ ِمنفَاعاقَلَةُ محفَالْم

   الزرع فَيحتِملُ أَنه بيع الزرِع ِبالزرِع ويحتِملُ

  .أَنه الْمزارعةُ 

ِل نخُءوِس النلَى رطَِب عالر عيب وةُ فَهنابزا الْمأَما ورمت هِرصخ.  

 لُهقَو  

  تازاِحٍد جِلو قَرالْبلُ ومالْعاِحٍد وِلو ذْرالْبو ضالْأَر تٍه إذَا كَانجِة أَوعبلَى أَرا عمهدِعن ِهيو   

يقَالُ هلَّا بطَلَت ِلدخوِل الْبقَِر معه ِفي الْعمِل فَنقُولُ الْبقَر ؛ ِلأَنه اسِتئْجار ِللْعاِمِل ِببعِض الْخاِرِج وهو أَصلُ الْمزارعِة ولَا 
ِإنَّ ذَِلك غَير مستأْجرٍة ، وِإنما ِهي تاِبعةٌ ِلعمِل الْعاِمِل ؛ ِلأَنها آلَةُ الْعمِل كَما إذَا استأْجر خياطًا ِليِخيطَ لَه ِبِإبرِة الْخياِط فَ

   .جاِئز وِلأَنَّ من استأْجر خياطًا كَانت الِْإبرةُ تاِبعةً ِلعمِلِه ولَيس ِفي مقَابلَِتها أُجرةٌ كَذَِلك هذَا 

 لُهقَو  
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   يضا وِإنْ كَانت الْأَرض ِلواِحٍد والْعملُ والْبقَر والْبذْر ِلواِحٍد جازت أَ 

وهذَا الْوجه الثَّاِني ، ووجهه أَنَّ الْعاِملَ مستأْجر ِللْأَرِض ِببعٍض معلُوٍم ِمن الْخاِرِج فَيجوز كَما إذَا استأْجر ِبدراِهم معلُومٍة 
.   

 لُهقَو  

   والْعملُ ِمن آخر جازت أَيضا وِإنْ كَانت الْأَرض والْبذْر والْبقَر ِلواِحٍد  

   .وهذَا الْوجه الثَّاِلثُ ووجهه أَنه إذَا استأْجره ِللْعمِل ِبآلَِة الْمستأِْجِر فَصار كَما إذَا استأْجر خياطًا ِليِخيطَ ثَوبه ِبِإبرِتِه 

 لُهقَو  

 و ضالْأَر تِإنْ كَاناِطلَةٌ وب اِحٍد فَِهيلُ ِلومالْعو ذْرالْباِحٍد وِلو قَرالْب   

وهذَا الْوجه الراِبع وهو باِطلٌ ِفي ظَاِهِر الروايِة ؛ ِلأَنَّ الْبقَر ها هنا مستأْجرةٌ ِببعِض الْخاِرِج ؛ ِلأَنها لَا تِصري تاِبعةً ِللْعمِل ؛ 
 وزجاِرِج لَا يِض الْخعقَِر ِببالْب ارِتئْجاساِمِل ، ولَى الْعطْ عرشت ا لَمهِلأَن.   

 لُهقَو  

   ولَا تِصح الْمزارعةُ إلَّا علَى مدٍة معلُومٍة  

هدِعي أَحدا يمبِتلَاِف فَري إلَى اِلاخدؤا تهالَتها ؛ ِلأَنَّ جاِئنلَمع دذَا ِعناِبيِع هنِر قَالَ ِفي الْيِة الْآخدلَى مع ِزيدةً تدا مم
يجوز قَالَ أَبو ِبالْكُوفَِة فَِإنَّ مدةَ الزرِع ِعندهم متفَاِوتةٌ فَابِتداؤها وانِتهاؤها مجهولٌ أَما ِفي ِبلَاِدنا فَوقْت الزراعِة معلُوم فَ

   .اللَّيِث وِبِه نأْخذُ 

 لُهقَو  

   وأَنْ يكُونَ الْخاِرج بينهما مشاعا  

  .تحِقيقًا ِللْمشاركَِة 

 لُهقَو  

   فَِإنْ شرطَ ِلأَحِدِهما قُفْزانا مسماةً فَِهي باِطلَةٌ  

ِلجواِز أَنْ لَا تخِرج الْأَرض إلَّا ذَِلك الْقَدر فَيستِحقُّه أَحدهما دونَ الْآخِر ، وكَذَا إذَا شرطَ ؛ ِلأَنَّ ِبِه تنقَِطع الشِركَةُ 
الشِركَِة ِفي بعٍض معيٍن أَو ِفي صاِحب الْبذِْر أَنْ يرفَع ِبقَدِر بذِْرِه ويكُونُ الْباِقي بينهما فَهو فَاِسد ؛ ِلأَنه يؤدي إلَى قَطِْع 

   .جِميِعِه ِبأَنْ لَا تخِرج إلَّا قَدر الْبذِْر 

 لُهقَو  
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   وكَذَِلك إذَا شرطَا ما علَى الْماِذياناِت والسواِقي  

ِميجع ماس اتاناِذيالْمو فَاِسد وا فَهِدِهمِلأَح طَاهرِني شعي وهِل وودالْج ِمن ظَمأَعِر وهالن ِمن رغكُونُ أَصالَِّتي ت ِهيو 
الْمشرب الصِغري الَِّذي يسِقي بعض الْأَرِض والسواِقي جمع ساِقيٍة وكَأَنها الَِّتي يسقَى ِبها كُلُّ الْأَرِض وِهي فَوق الْجدوِل 

 الْماِذيانات الْعيونُ وِهي لُغةٌ فَاِرِسيةٌ ، وكَذَا إذَا شرطَ ِلأَحِدِهما زرع موِضٍع معيٍن أَو ما يخرج ِمن ناِحيٍة معينٍة لَا وِقيلَ
 ِمن ذَِلك الْموِضِع ، وكَذَا إذَا شرطَ ِلأَحِدِهما التبن وِللْآخِر يجوز ؛ ِلأَنه يفِْضي إلَى قَطِْع الشِركَِة ِلجواِز أَنه لَا يخرج إلَّا

 بالْحِن وفَيِنص نبطَ التركَذَا إذَا شو ، نبإلَّا الت جرخلَا يو بالْح ِقدعنآفَةٌ فَلَا ي هِصيبت قَد ه؛ ِلأَن فَاِسد وفَه بالْح
ِن ِلأَحبا ِللتضرعتي لَمِن وفَيِنص بطَا الْحرِإنْ شو ، بالْح وهو ودقْصالْم وا هِركَِة ِفيمي إلَى قَطِْع الشدؤي ها ؛ ِلأَنِدِهم

 نبالت ثُم ودقْصالْم وا هِركَةَ فَما الشاِطِهمِترةُ ِلاشعارزالْم تحص اِيخشقَالَ مذِْرِه ، واُء بمن هذِْر ؛ ِلأَناِحِب الْبكُونُ ِلصي
ِل ، وِط الْأَصرِبش قُومي عبالتو بِللْح عبت هِلأَناِن واِقدعتِه الْملَيع صني ا لَمِف ِفيمرا ِللْعارِتبا اعضا أَيمهنيب نبلِْخي التب لَو

 ِمن سلَي نم قِفي ح ربتعا يمطَ إنرقَالُوا إنَّ الش قَدقِْد والْع كْمح ه؛ ِلأَن تحذِْر صاِحِب الْبِلص نبالتِن وفَيِنص بطَا الْحرش
ِه فَعلَى هذَا إذَا دفَع أَرضا وبذْرا علَى أَنْ يعملَ ِفيها الْعاِملُ ولَه ثُلُثُ ما ِقبِلِه الْبذِْر أَما صاِحب الْبذِْر فَيستِحق الْخاِرج ِببذِْر

الش ِجدو قَدو ، هِمن ذْرالَِّذي لَا ب وِط هرإلَى الش اجتح؛ ِلأَنَّ الَِّذي ي ازج ذَِلك رغَي مسي لَمو فُهِنص أَو جرخطُ ير.  

   وأَما إذَا سمى ِلصاِحِب الْبذِْر

 اِقي إذَا لَمالْبِط ورِبالش ا لَهِحقتسم اراِرِج صالْخ ففِْسِه ِنصطَ ِلنرا شلَم ه؛ ِلأَن وزجأَنْ لَا ي اسئًا فَالِْقيياِمِل شِللْع مسي لَمو
ساِرِع يزِللْم ِرطْهشالثُّلُثَ فَقُلْ ي أَو فصلَى أَنَّ ِلي النإذَا قَالَ ع ه؛ ِلأَن وزجاِن يسِتحِفي اِلاسو ِصحي ذَا لَمذِْرِه فَِلهِبب ِحقُّهت

   .بذْلُ الْباِقي ِللْعاِمِل ؛ ِلأَنَّ ِمن شأِْن الْخاِرِج أَنْ يكُونَ بينهما ِنصفَيِن 

 لُهقَو  

   وِإنْ لَم تخِرج الْأَرض شيئًا فَلَا شيَء ِللْعاِمِل  

 لَمى ومسِفيِه الْم ِجبي ِحيحالص قْداِمِل ؛ ِلأَنَّ الْعالْع ِض أَواِحِب الْأَرِل صِقب ِمن ذْرِة إذَا كَانَ الْبِحيحِة الصعارزذَا ِفي الْمه
  .لَم يستِحق شيئًا يوجد الْمسمى فَ

وأَما إذَا كَانت فَاِسدةً ولَم تخِرج الْأَرض شيئًا وجب أَجر الِْمثِْل علَى الَِّذي ِمن ِقبِلِه الْبذْر فَِإنْ كَانَ الْبذْر ِمن ِقبِل الْعاِمِل 
ِقب ِإنْ كَانَ ِمنِض ، وِللْأَر أِْجرتسم وفَه هالِْمثِْل ؛ ِلأَن رأَج ِجبي تداِمِل فَِإذَا فَسِللْع أِْجرتسم وِض فَهاِحِب الْأَرِل ص

   .استوفَى ِفي الْمنفَعِة عن عقٍْد فَاِسٍد 

 لُهقَو  
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   وِإذَا فَسدت الْمزارعةُ فَالْخاِرج كُلُّه ِلصاِحِب الْبذِْر  

من هأَن ِضير هاِرِج ؛ ِلأَنالْخ ِمن ِرطَ لَها شلَى مع ادزِمثِْلِه لَا ي راِمِل أَجِض فَِللْعاِحِب الْأَرِل صِقب ِمن ذْراُء ِملِْكِه فَِإنْ كَانَ الْب
  .ِبسقُوِط الزيادِة ، وهذَا ِعندهما 

   .غا ما بلَغَ وقَالَ محمد لَه أَجر ِمثِْلِه باِل

 لُهقَو  

   وِإنْ كَانَ الْبذْر ِمن ِقبِل الْعاِمِل فَِلصاِحِب الْأَرِض أَجر ِمثِْل أَرِضِه  

كَرناه ، ولَو جمع بين ؛ ِلأَنه استوفَى مناِفعها ِبعقٍْد فَاِسٍد وهلْ يزاد علَى ما شِرطَ لَه ِمن الْخاِرِج علَى الِْخلَاِف الَِّذي ذَ
 ِحيحالص وقَِر هالْبِض وِمثِْل الْأَر راِمِل أَجلَى الْعةُ فَععارزالْم تدى فَستقَِر حالْبِض والْأَر.   

 لُهقَو  

 بجي ِل لَممالْع ذِْر ِمنالْب اِحبص عنتةَ فَامعارزالْم قَدِإذَا عِه ولَيع ر   

؛ ِلأَنه لَا يمِكنه الْمِضي ِفي الْعقِْد إلَّا ِبِإتلَاِف ماِلِه وهو الْبذْر وِفيِه ضرر علَيِه فَصار كَما إذَا استأْجر أَِجريا ِلهدِم داِرِه ثُم بدا 
 لَى ذَِلكع ربجي اِر لَماِحِب الدِلص.   

قَو لُه  

   وِإنْ امتنع الَِّذي لَيس ِمن ِقبِلِه الْبذْر أَجبره الْحاِكم علَى الْعمِل  

   .؛ ِلأَنه لَا ضرر علَيِه ِفي الْوفَاِء ِبالْعقِْد إلَّا إذَا كَانَ عذْرا تفْسخ ِبِه الِْإجارةُ فَتفْسخ ِبِه الْمزارعةُ 

لُهقَو   

   وِإذَا مات أَحد الْمتعاِقديِن بطَلَت الْمزارعةُ اعِتبارا ِبالِْإجارِة  

يعِني مات قَبلَ الزراعِة أَما إذَا كَانَ بعدها فَِإنْ مات صاِحب الْأَرِض تِركَت ِفي يِد الْعاِمِل حتى يستحصد ويقْسم علَى 
لشرِط وِإذَا كَانَ الْميت هو الْعاِملُ ، فَقَالَ ورثَته نحن نعملُ ِفي الزرِع إلَى أَنْ يستحصد وأَبى صاِحب الْأَرِض لَم يكُن لَه ا

ِفي قَلِْع الز ِهملَيع ررا الضمِإنِه ، ولَيع ررلَا ض ه؛ ِلأَن ذَِلك وا قَلْعادِإنْ أَرِملُوا ، وا عِفيم ملَه رلَا أَجو هتِقيبت بجِع فَور
 لَك أَو كُلُّه عرالزو ِتِهمةَ ِحصِقيم ِطِهمأُع أَو كُمنيكُونُ بفَي هِض أَقِْلعاِحِب الْأَرِقيلَ ِلصِل وملَى الْعوا عربجي ِع لَمرالز ِفقأَن

 ِتِهمفَقَِتك ِفي ِحصِبن ودعتو ِتِهملَى ِحصع.   

 لُهقَو  
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  دصحتسِض إلَى أَنْ يالْأَر ِصيِبِه ِمنِمثِْل ن راِرِع أَجزلَى الْمكَانَ ع كردي لَم عرالزِة وعارزةُ الْمدم تقَضِإذَا انو
لَى الزفَقَةُ عالنا وقُوِقِهماِر حلَى ِمقْدا عِهملَيِع عر   

؛ ِلأَنَّ ِفي تبِقيِة الْعقِْد إيفَاُء الْحقَّيِن وِفي فَسِخِه إلْحاق ضرٍر ِبأَحِدِهما فَكَأَنَّ تبِقيته إلَى الْحصاِد أَولَى ويكُونُ الْعملُ علَيِهما 
د قَد انتهى ِبانِتهاِء الْمدِة ، وهذَا عملٌ ِفي الْماِل الْمشترِك ، وهذَا ِبِخلَاِف ما إذَا مات رب الْأَرِض جِميعا ؛ ِلأَنَّ الْعقْ

والْعقْد يستدِعي الْعملَ علَى الْعاِمِل أَما والزرع بقْلٌ حيثُ يكُونُ الْعملُ ِفيِه علَى الْعاِمِل ؛ ِلأَنَّ هناك بقَّينا الْعملَ ِفي مدِتِه 
هنا الْعقْد قَد انتهى فَلَم يكُن هذَا إبقَاَء ذَِلك الْعقِْد فَلَم يختص الْعاِملُ ِبوجوِب الْعمِل علَيِه وقَولُه والنفَقَةُ علَى الزرِع 

 حقُوِقِهما وذَِلك ِمثْلُ أَجِر سقِْي الْماِء وغَيِرِه ، وهذَا إنما يكُونُ بعد انِقضاِء الْمدِة أَما إذَا لَم تنقَِض فَهو علَيِهما علَى قَدِر
   .علَى الْعاِمِل خاصةً 

 لُهقَو  

   علَيِهما ِبالِْحصِص وأُجرةُ الْحصاِد والرفَاِع والدياِس والتذِْريِة  

  .وكَذَا إذَا أَراد أَنْ يأْخذَاه قَِصيلًا ويِبيعاه فَالْحصاد علَيِهما علَى قَدِر حقَّيِهما 

 لُهقَو  

  تداِمِل فَسلَى الْعِة ععارزِفي الْم طَاهرفَِإنْ ش   

ه؛ ِلأَن اسيالدو ادصِني الْحعي هأَن فوسأَِبي ي نعو كردِع إلَى أَنْ يرلَى الزع قُومِه أَنْ يلَيا عمِإنو ، اِرعزا الْمملْزي ا لَمم
الْأَص وهو ِسيخرلِْخي قَالَ الساِيِخ بشم ارِتياخ وهِل وامعاِمِل ِللتلَى الْعع طُ ذَِلكرش وزجا ياِصلُ أَنَّ مالْحا واِرنِفي ِدي ح

كَانَ ِمن عمٍل قَبلَ الِْإدراِك ِمثْلَ السقِْي والِْحفِْظ فَهو علَى الْعاِمِل وما كَانَ بعد الِْإدراِك قَبلَ الِْقسمِة فَهو علَيِهما ِفي ظَاِهِر 
اِس ويالداِد وصِة كَالْحايواِس الرذَا الِْقيلَى هاقَاِة عسالْمالِْحفِْظ وِل ومالْح وحا نِهملَيع وِة فَهمالِْقس دعا كَانَ بماِهِه وبأَش

داِد والِْحفِْظ فَهو علَيِهما فَِإنْ فَما كَانَ قَبلَ إدراِك الثَّمِر ِمن السقِْي والتلِْقيِح والِْحفِْظ فَعلَى الْعاِمِل وما كَانَ بعده كَالِْج
شرطَا الِْجداد علَى الْعاِمِل لَا يجوز ِباِلاتفَاِق ؛ ِلأَنه لَا عرف ِفيِه وِإنْ شرطَا الْحصاد ِفي الزرِع علَى صاِحِب الْأَرِض لَا 

اَللَّهِف ورِم الْعداِع ِلعمِبالِْإج وزجيلَمالَى أَععتو هانحبس    
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   المساقاة  كتاب 

الْمساقَاةُ دفْع النخِل والْكَرِم والْأَشجاِر الْمثِْمرِة معاملَةً ِبالنصِف أَو ِبالثُّلُِث أَو ِبالربِع قَلَّ أَو كَثُر وأَهلُ الْمِدينِة يسمونها 
  الَ رِحمه اللَّه تعالَى قَالَ الْمعاملَةَ قَ

   أَبو حِنيفَةَ الْمساقَاةُ ِبجزٍء ِمن الثَّمرِة مشاعا باِطلَةٌ  

  .؛ ِلأَنه اسِتئْجار ِبجزٍء ِمن الْمعموِل ِفيِه كَقَِفيِز الطَّحاِن 

 لُهقَو  

    إذَا ذَكَرا مدةً معلُومةً وسميا جزًءا ِمن الثَّمرِة مشاعا وقَالَ أَبو يوسف ومحمد ِهي جاِئزةٌ 

؛ ِلأَنَّ الْحاجةَ داِعيةٌ إلَى ذَِلك فَسوِمح ِفي جواِزها ِللضرورِة فَِإنْ لَم يذْكُر الْمدةَ جاز وتقَع علَى أَوِل ثَمرٍة تخرج ِفي أَوِل 
ٍة سن.   

 لُهقَو  

   وتجوز الْمساقَاةُ ِفي النخِل والشجِر والْكَرِم والرطَاِب وأُصوِل الْباِذنجاِن  

كُراِث والْبقِْل والسلَِق الرطَاب جمع رطْبٍة كَالْقَصعِة والِْقصاِع والْجفْنِة والِْجفَاِن والْبقُولُ غَير الرطَاِب فَالْبقُولُ ِمثْلُ الْ
 اِه ذَِلكبأَشاِن وجاِذنالْبِل وجفَرالسِب والِْعناِن ومالرالِْبطِّيِخ وكَالِْقثَّاِء و طَابالرو ، ِو ذَِلكحنو.   

 لُهقَو  

  ِزيدةُ ترالثَّماقَاةً وسةٌ مرلًا ِفيِه ثَمخن فَعفَِإنْ د زجي لَم تهتان قَد تِإنْ كَانو ، ازِل جمِبالْع   

   .ِلأَنَّ الْعاِملَ إنما يستِحق ِبالْعمِل ولَا أَثَر ِللْعمِل بعد التناِهي والِْإدراِك 

 لُهقَو  

   وِإذَا فَسدت الْمساقَاةُ فَِللْعاِمِل أَجر ِمثِْلِه  

نه ِفي معنى الِْإجارِة الْفَاِسدِة وصار كَالْمزارعِة إذَا فَسدت ثُم ِعند أَِبي يوسف لَه أَجر ِمثِْلِه لَا يزاد علَى ما شِرطَ لَه ؛ ِلأَ
   .وِعند محمٍد لَه أَجر ِمثِْلِه باِلغا ما بلَغَ 

 لُهقَو  
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 سطُلُ الْمبتِت وواقَاةُ ِبالْم   

  .أَما موت صاِحِب النخِل فَِلأَنَّ النخلَ انتقَلَ إلَى غَيِرِه 

يِه كَما كَانَ وأَما موت الْعاِمِل فَِلتعذُِّر الْعمِل ِمن ِجهِتِه فَِإنْ مات صاِحب النخِل والثَّمرةُ بسر أَخضر فَِللْعاِمِل أَنْ يقُوم علَ
يقُوم قَبلَ ذَِلك إلَى أَنْ يدرك ، ولَو كَِره ذَِلك ورثَته ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلك دفْع الضرِر عن الْعاِمِل ِمن غَيِر إضراٍر ِبالْورثَِة فَِإنْ 

سِصيِبي بذُ نا آخِر ِبأَنْ قَالَ أَنراِملُ ِبالضالْع ِضير ، وهمقَسو وهمراُءوا صاَء إنْ شيثَلَاثَِة أَش نياِر بثَةُ ِبالِْخيرفَالْو رضا أَخر
ِة الْعفَقُوا ِفي ِحصا أَنونَ ِبمِجعريلُغَ وبى يتِر حسلَى الْبفَقُوا عاُءوا أَنِإنْ شِصيِبِه ، وةَ نِقيم هطَواُءوا أَعِإنْ شو اتِإنْ ماِمِل ، و

الْعاِملُ فَِلورثَِتِه أَنْ يقُوموا علَيِه ، وِإنْ كَِره صاِحب النخِل ؛ ِلأَنَّ ِفيِه النظَر ِمن الْجاِنبيِن ، وِإنْ أَرادوا أَنْ يصِرموه بسرا كَانَ 
ِتي ذَكَرناها وِإنْ ماتا جِميعا فَالِْخيار ِلورثَِة الْعاِمِل ِلِقياِمِهم مقَامه فَِإنْ أَبى ورثَةُ صاِحب النخِل بين الِْخياراِت الثَّلَاثَِة الَّ

عةُ الْمدم تقَضِإذَا انا ونيا بلَى مِل عخاِحِب النثَِة صرِلو ارِه كَانَ الِْخيلَيوا عقُوماِمِل أَنْ ياِمِل الْعفَِللْع رضأَخ رسب وهلَِة وام
 وزجي ضذَا ؛ ِلأَنَّ الْأَرِة ِفي هعارزِبِخلَاِف الْم هارِتئْجاس وزجلَا ي رجٍر ؛ ِلأَنَّ الشِر أَجيِبغ لَِكن كردى يتِه حلَيع قُومأَنْ ي

لُ عمالْع كَذَِلكا ، وهارِتئْجا اسِهملَيِة ععارزِفي الْما ونا هاِمِل هلَى الْع.   

 لُهقَو  

   وتفْسخ ِبالْأَعذَاِر كَما تفْسخ الِْإجارةُ  

ررِر ؛ ِلأَنَّ ِفيِه ضالثَّمِف وعِرقَةُ السس هِمن افخاِرقًا ياِملُ سكُونَ الْعا أَنْ يذَاِر ِفيهالْأَع ِمنو ذَِلك ِمنِل وخاِحِب النلَى صا ع
أَيضا مرض الْعاِمِل إذَا كَانَ يضِعفُه عن الْعمِل فَِإنْ أَراد الْعاِملُ ترك الْعمِل هلْ يكُونُ عذْرا ِفيِه ِروايتاِن إحداهما لَا والثَّاِنيةُ 

   .ى أَعلَم نعم واَللَّه سبحانه وتعالَ
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   النكاح  كتاب 

النكَاح ِفي اللُّغِة حِقيقَةٌ ِفي الْوطِْء هو الصِحيح وهو مجاز ِفي الْعقِْد ِلأَنَّ الْعقْد يتوصلُ ِبِه إلَى الْوطِْء فَسمي ِنكَاحا كَما 
والْمراد ِبِه } ولَا تنِكحوا ما نكَح آباؤكُم ِمن النساِء { حِقيقَةَ ِفيِه الْوطُْء قَوله تعالَى سمي الْكَأْس خمرا والدِليلُ علَى أَنَّ الْ

والْمراد ِبِه الْوطُْء } ِنيةً الزاِني لَا ينِكح إلَّا زا{ الْوطُْء ِلأَنَّ الْأَمةَ إذَا وِطئَها الْأَب حرمت علَى اِلابِن وكَذَِلك قَوله تعالَى 
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع لُهكَذَا قَوِة { وِهيمالْب اِكحن اللَّه نلَع { اللَّه هِحمقَالَ ر  

   النكَاح ينعِقد ِبالِْإجياِب والْقَبوِل  

بوِل كَعقِْد الْبيِع ِلأَنَّ الْبضع علَى ِملِْك الْمرأَِة والْمالُ يثْبت ِفي مقَابلَِتِه فَلَم يكُن بد ِمن ِلأَنه عقْد فَافْتقَر إلَى الِْإجياِب والْقَ
 لُهِج قَووالز وٍل ِمنقَبا وهلَيِلي عي نِمم أَِة أَورالْم اٍب ِمنإجي  

   ِبلَفْظَيِن  

لَفٍْظ واِحٍد ِمثْلُ ابِن الْعم يزوج ابنةَ عمِه ِمن نفِْسِه فَِإنه يكِْفيِه أَنْ يقُولَ ِبحضرِة شاِهديِن إني تزوجت ِبهِذِه وقَد ينعِقد ِب
قُولَ زأَنْ ي ِن كَفَاهياِنبالْج ِكيلًا ِمنو ِن أَويِغريص ِليكَذَا إذَا كَانَ وا ِخلَافًا وندوٍل ِعنإلَى قَب اجتحلَا يذَا وه ِذِه ِمنه تجو

 لُهِن قَويِغريِني الصعِدِه يبع ِمن هتأَم جوكَذَا إذَا زو فَرِلز  

   يعبر ِبِهما عن الْماِضي  

  أَي تبينونَ قَولُه } إنْ كُنتم ِللرؤيا تعبرونَ { اللَّه تعالَى أَي يبين ِبِهما والتعِبري هو الْبيانُ قَالَ 

   أَو يعبر ِبأَحِدِهما عن الْماِضي والْآخِر عن الْمستقْبِل ِمثْلُ أَنْ يقُولَ زوجِني فَيقُولُ قَد زوجتك  

 اسالِْقيانٌ وسِتحذَا اسهِبِه و ِقدعنةٌ فَلَا يِعدو امِتفْهلَ اسقْبتسِلأَنَّ الْم وزجأَنْ لَا ي.  

ارفَص ابِبلَفِْظِه الِْإجي دةُ فَكَانَ الْقَصماوسِفيِه الْم قَعلَا ي كَاحاِن أَنَّ النسِتحاِلاس هجو   

ِر عالْآخو لُهقَواِضي وِزلَِة الْمنِني ِبمجوِر ِمثْلُ زِل لَفْظَ الْأَمقْبتسِبالْم ِريدِل يقْبتسالْم ن.   

 لُهقَو  

   ولَا ينعِقد ِنكَاح الْمسِلِمني إلَّا ِبحضوِر شاِهديِن حريِن مسِلميِن باِلغيِن عاِقلَيِن  

ا ِعند الِْإجازِة وقَيد ِبالْحر ِلأَنَّ الْعبد لَا شهادةَ لَه ِلأَنه لَا يجوز أَنْ يقْبلَ النكَاح ِلنفِْسِه ويشترطُ حضورهما ِعند الْعقِْد لَ
اِر الِْإسِتباع ِمن دلَا با ووِنِهمةَ ِبدلَا ِولَاي هقِْل ِلأَنالْعلُوِغ وِبالْب دقَيفِْسِه ولَى ِبنةَ ِللْكَاِفِر عادهلَا ش هِلأَن ِلِمنيسِة الْمِكحلَاِم ِفي أَن

 لُها ِفي ِمثِْلِه قَواِهدكُونُ شِة فَلَا يِلمسِتِه الْمنلَى ابع كَاحِلي النلَا ي ِلِم ِلأَنَّ الْكَاِفرسالْم  
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   أَو رجٍل أَو وامرأَتيِن  

.  

قَالَ الشو لُهكَالَِة قَوالْواِق وتالْعالطَّلَاِق وكَاِح واِء ِفي النسةُ النادهلُ شقْبلَا ت اللَّه هِحمر اِفِعي  

   عدولًا كَانوا أَو غَير عدوٍل أَو محدوِدين ِفي قَذٍْف  

و تجاحدا وترافَعا إلَى الْحاِكِم أَو اختلَفَا ِفي الْمهِر فَِإنه لَا يقْبلُ إلَّا الْعدولُ ؛ ولَا يثْبت ِعند الْحاِكِم إلَّا ِبالْعدوِل حتى لَ
نفِْسِه انعقَد النكَاح حكْم اِلانِعقَاِد وحكْم الِْإظْهاِر فَحكْم اِلانِعقَاِد أَنَّ كُلَّ من ملَك الْقَبولَ ِل: وِلأَنَّ النكَاح لَه حكْماِن 

 ِقدعنلَا يا وهيناب ِه أَوينِة ابادهِبشوِد ِفي الْقَذِْف ودحالْمِس ورالْأَخى ومِة الْأَعادهِبش ِقدعنذَا يلَى هلَا فَلَا فَع نموِرِه وضِبح
 ِللْمكَاتِب أَنْ يزوج أَمته ِلأَنَّ ِولَايته لَيست ِبِولَايِة نفِْسِه وِإنما ِهي مستفَادةٌ ِمن ِجهِة ِبشهادِة الْعبِد والْمكَاتِب وِإنْ كَانَ

 الْأَحكَاِم وِمن شرِط الشهادِة ِفي الْمولَى ، وأَما حكْم الِْإظْهاِر وهو ِعند التجاحِد فَلَا يقْبلُ ِفيِه إلَّا الْعدولُ كَما ِفي ساِئِر
 ثُم رالْآخ ِمعفَس مأَص اِهِدينالش دكَانَ أَح ى لَوتٍة حاِحدالٍَة وا ِفي حِميعا جمهكَلَام ودهالش عمسكَاِح أَنْ يِعقَاِد النان

   ذَا سِمع الشاِهداِن كَلَامخرج وأَسمع صاِحبه لَم يجز وكَذَا إ

 ربتعى الْماوقَالَ ِفي الْفَت قْدالْع اِهِدينالش مطُ فَهرتشلْ يهو كَاحالن ِصحي ِر لَمالْآخ ا كَلَامعمسي لَمو اِقِدينعتِد الْمأَح
هِبش جوزت ى لَوتِم حونَ الْفَهد اعمالس ِحيحالص وها وضأَي مطُ الْفَهرتشِة يقَالَ ِفي الظَِّهِرييو ازِن جيِميجِة أَعاد.   

 لُهقَو  

  فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن ازِن جييِة ِذمادهةً ِبشيِذم ِلمسم جوزفَِإنْ ت   

  ِد لَا ِفي حق الِْإظْهاِر يعِني ِفي حق اِلانِعقَا

  وزجلَا ي فَرزو دمحقَالَ مو   

فَِإنْ وقَع التجاحد ِفي النكَاِح أَو ِفي قَدِر الْمهِر أَو ِجنِسِه فَشِهد ِذمياِن وِهي ِذميةٌ إنْ كَانت ِهي الْمدِعيةُ لَم تقْبلْ 
الِْإجماِع ِلأَنَّ شهادةَ الذِّمي علَى الْمسِلِم لَا تقْبلُ وِإنْ كَانَ الزوج هو الْمدِعي وِهي تنِكره قُِبلَت شهادتهما شهادتهما ِب

  .علَى كُلِّ حاٍل ِفي قَوِلِهما 

ا منعقِْد مالْع دإذَا قَالَا كَانَ ِعن دمحقَالَ مذَا ولْ هقْبت لَم قُولَا ذَِلكي ِإنْ لَمِر وهونَ الْمكَاِح دِة النلُ ِفي ِصحقْبا تنراِن غَيِلمس
شهادتهما مقْبولَةٌ علَى كُلِّ إذَا كَانا وقْت الْأَداِء كَاِفريِن أَما إذَا كَانا وقْت التحمِل كَاِفريِن ووقْت الْأَداِء مسِلميِن فَِعندهما 

حاٍل وِعند محمٍد إنْ قَالَا كَانَ ِعندنا مسِلماِن غَيرنا تقْبلُ وِإلَّا فَلَا ، ثُم إذَا تزوج ِذميةً فَلَه منعها عن الْخروِج إلَى الْبيِع 
ى الْغسِل ِمن الْحيِض والنفَاِس قَالَ ِفي الِْهدايِة ومن أَمر رجلًا أَنْ يزوج ابنته الصِغريةَ فَزوجها والْكَناِئِس ولَا يجِبرها علَ

 الْمجِلِس ويكُونُ الْوِكيلُ سِفريا والْأَب حاِضر ِبشهادِة رجٍل واِحٍد ِسواهما جاز النكَاح ِلأَنَّ الْأَب يجعلُ مباِشرا ِلاتحاِد
ومعبرا فَيبقَى الْمزوج شاِهدا وِإنْ كَانَ الْأَب غَاِئبا لَم يجز ِلأَنَّ الْمجِلس مختِلف فَلَا يمِكن أَنْ يجعلَ الْأَب مباِشرا وعلَى 
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باِلغةَ ِبمحضِر شاِهٍد واِحٍد ، إنْ كَانت حاِضرةً جاز وِإنْ كَانت غَاِئبةً لَا يجوز ِلأَنها إذَا كَانت هذَا إذَا زوج الْأَب ابنته الْ
   .حاِضرةً تجعلُ كَأَنها ِهي الَِّتي باشرت الْعقْد وكَانَ الْأَب مع ذَِلك الرجِل شاِهديِن 

 لُهقَو  

   ولَا يِحلُّ ِللرجِل أَنْ يتزوج ِبأُمِه ولَا ِبجداِتِه  

ولَم يقُلْ زوجناك ِبها فَِإنْ ِقيلَ قَد } زوجناكَها { صوابه أَنْ يقُولَ أُمه ِبغيِر باٍء ؛ ِلأَنَّ الِْفعلَ يتعدى ِبنفِْسِه قَالَ اللَّه تعالَى 
  قُلْنا مراده قَرناهم ِبحوٍر ِعٍني ؛ ِلأَنَّ الْجنةَ لَيس ِفيها عقْد ِنكَاٍح قَولُه } وزوجناهم ِبحوٍر ِعٍني { الَ اللَّه تعالَى قَ

   ِخيِه ولَا ِببناِت أُخِتِه وِإنْ سفَلْن ولَا ِبعمِتِه ولَا ِبخالَِتِه ولَا ِبابنِتِه ولَا ِبابنِة ولَِدِه وِإنْ سفَلَت ولَا ِبأُخِتِه ولَا ِببناِت أَ 

 نع نهنوصاِئِب والْقَر ِظيمعلَاِء تؤِرِمي هحةُ ِفي تالِْحكْمنَ ولَوِإنْ عو امرح دالْجالَةُ الْأَِب وخو دالْجةُ الْأَِب ومع كَذَِلكو
 لُهقَو ِبِهن فَافِتخاِش اسِفي اِلافِْترفَاِف وِتخاِلاس  

   ولَا ِبأُم امرأَِتِه دخلَ ِبابنِتها أَو لَم يدخلْ  

 إذَا تزوجها تزِوجيا صِحيحا أَما إذَا ِمن غَيِر قَيِد الدخوِل ، وِإنما يحرم ِبمجرِد الْعقِْد} وأُمهات ِنساِئكُم { ِلقَوِلِه تعالَى 
  .تزوجها تزِوجيا فَاِسدا فَلَا تحرم أُمها إلَّا إذَا اتصلَ ِبِه الدخولُ أَو النظَر إلَى الْفَرِج ِبشهوٍة أَو اللَّمس ِبشهوٍة 

 لُهقَو  

   ِتي دخلَ ِبأُمها سواٌء كَانت ِفي ِحجِرِه أَو ِحجِر غَيِرِه ولَا ِبِبنِت امرأَِتِه الَّ 

وكَذَِلك ِبنت الرِبيبِة وأَولَادها وِإنْ سفَلْن ؛ ِلأَنَّ جدتهن قَد دخلَ ِبها فَحرمن علَيِه كَأَولَاِدها ِمنه وصارت كَأُم زوجِتِه 
هِت فَِإنالِْبن ِويجزت لَّ لَهح لْ ِبالْأُمخدي إذَا لَم نَ ثُملَوِإنْ عا واِئهآب اتهأُمنَ ولَوِإنْ عا وهاتدجا وهاتهأُمو ِه ِهيلَيع مرحا ت

الت وِجبلَا ي كِْميولَ الْحخِت ؛ ِلأَنَّ الدوالْمقَِة وِفي الْفُر لُهقَو ِرميح  

   ولَا ِبامرأَِة أَِبيِه وأَجداِدِه  

   وهو يتناولُ الْعقْد والْوطَْء فَكُلُّ من عقَد علَيها} ولَا تنِكحوا ما نكَح آباؤكُم { ِلقَوِلِه تعالَى 

ابِن ِبمجرِد الْعقِْد أَما إذَا كَانَ النكَاح فَاِسدا فَِإنها لَا تحرم ِبمجرِد الْعقِْد إلَّا إذَا الْأَب عقْد النكَاِح جاِئزا فَِهي حرام علَى اِل
ب حراما أَو حلَالًا ؛ ِلأَنَّ اسم اتصلَ ِبِه الْوطُْء أَو النظَر إلَى الْفَرِج ِبشهوٍة أَو اللَّمس ِبشهوٍة قَالَ ِفي شرِحِه سواٌء وِطئَها الْأَ

 نمطُوَءِتِه وومِتِه وكُوحنِرِمي محاِع ِفي تضالر ِب أَوسالن ِمن اٌء كَانَ الْأَبوسا وِميِعهطِْء جالْوقِْد ولَى الْعع قَعكَاِح يالن
   ِبشهوٍة وكَذَِلك ِنساُء أَجداِدِه حرام علَيِه قَولُه مسها أَو قَبلَها أَو نظَر إلَى فَرِجها
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   ولَا ِبامرأَِة ابِنِه وبِني أَولَاِدِه  

لَ الدقَب وزجا يا إذَا كَانَ فَاِسدا أَمِحيحص كَاحالْأَِب إذَا كَانَ النِن وأَِة اِلابرولُ ِفي امخطُ الدرتشلَا يو اٌء ِفي ذَِلكوسوِل وخ
ابنه ِمن الرضاِع أَو النسِب ، وكَذَا امرأَةُ ابِن اِلابِن وِإنْ سفَلَ حرام علَى الْأَِب وأَما إذَا كَانَ ِلِلابِن أَمةٌ لَا تحرم علَى الْأَِب 

ولَا بأْس أَنْ يتزوج الرجلُ رِبيبةَ } وحلَاِئلُ أَبناِئكُم {  حِليلَةً والتحِرمي مقَيد ِبقَوِلِه تعالَى ما لَم يطَأْها اِلابن ؛ ِلأَنها لَا تسمى
 لُها قَوِتهِبنِنِه وِليلَِة ابح أُم جوزتِللْأَِب أَنْ ي وزجكَذَا يِنِه وِة ابجوز أُمأَِبيِه و  

   ولَا ِبأَمٍة ِمن الرضاعِة ولَا ِبأُخِتِه ِمن الرضاعِة  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِة ِلقَواعضالر ِتِه ِمنأُخ اتنبأَِخيِه و اتنبا وهاتوأَخا وهاتنبو هتعضالَِّتي أَر اتهأُم كَذَِلكو } مرحي
ِب ِمنسالن ِمن مرحا ياِع مضالر  {.   

 لُهقَو  

   ولَا يجمع بين أُختيِن ِبِنكَاٍح ولَا ِبِملِْك يِمٍني  

ا ِفي الِْملِْك ِمنطْئًا أَمِني وعِمٍني يلَا ِبِملِْك يا وقْدِني ععِن ِبِنكَاٍح ييتأُخ نيب عمجلَا ي اهنعاَء ما شم عمجأَنْ ي طٍْء فَلَهِر وغَي 
وسواٌء كَانتا أُختيِن ِمن النسِب أَو الرضاِع وِإنْ تزوج أُخت أَمٍة لَه قَد وِطئَها صح النكَاح ولَا يطَأُ الْأَمةَ وِإنْ كَانَ لَم يطَأْ 

وحةَ موطُوَءةٌ حكْما ولَا يطَأُ الْمنكُوحةَ إلَّا إذَا حرم الْموطُوَءةَ علَى نفِْسِه ِبسبٍب ِمن أَسباِب الِْملِْك الْمنكُوحةَ ؛ ِلأَنَّ الْمنكُ
لَه ِبيحةَ لَا تابأَنَّ الِْكت فوسأَِبي ي نعٍة وابِكت ٍق أَوِعت ٍة أَوِهب ِويٍج أَوزت ٍع أَويى ِببتا حطَأْهي ةً فَلَماِريج جوزت لَوو ذَِلك 

اشترى أُختها فَلَيس لَه أَنْ يستمِتع ِبالْمشتراِة ؛ ِلأَنَّ الِْفراش ثَبت ِلأُخِتها ِبنفِْس النكَاِح فَلَو وِطئَ الَِّتي اشتراها صار جاِمعا 
راِش ولَو كَانت لَه أَمةٌ فَلَم يطَأْها حتى تزوج أُختها حلَّ لَه أَنْ يطَأَ الْمنكُوحةَ ِلعدِم الْجمِع وطْئًا إذْ الْمرقُوقَةُ بينهما ِبالِْف

 هنيب قفَراِحٍد يقٍْد وِن ِفي عيتأُخ جوزِإنْ تا وكْمطُوَءةً حوم تسِإنْ كَانَ لَيا ومَء لَهيوِل فَلَا شخلَ الدا فَِإنْ كَانَ قَبمهنيبو
بعده فَِلكُلِّ واِحدٍة الْأَقَلُّ ِمن مهِر ِمثِْلها وِمن الْمسمى ثُم لَا يجوز تزوج واِحدٍة ِمنهما حتى تنقَِضي ِعدةُ الْأُخرى وِإنْ 

زولٍَة فَلَا تخدم رغَي تى فَِإنْ كَانرالْأُخ نيبو هنيب قفَرياِطلٌ وى برالْأُخ ِنكَاحو اِئزالْأُولَى ج ِن فَِنكَاحيقْدا ِفي عمهجو
 ولَا يفْسد ِنكَاح الْأُولَى إلَّا أَنه لَا يطَأُ الْأُولَى ما لَم تنقَِض شيَء لَها وِإنْ دخلَ ِبها فَلَها الْأَقَلُّ ِمن مهِر ِمثِْلها وِمن الْمسمى

   ِعدةُ الْأُخرى ، وِإنْ تزوجهما ِفي عقْديِن ولَا يدِري أَيتهما أَولًا فَِإنه لَا يتحرى ِفي ذَِلك ولَِكن يفَرق بينهما

نيبو فِْريقالت نيعتِهيِل فَيجالت عقِْييِد ملَا إلَى التِة ولَِويِم الْأَودِيِني ِلععإلَى الت هجلَا وِقٍني واِطلٌ ِبيا بماهدإح ؛ ِلأَنَّ ِنكَاح ه
مسالْم فِني ِنصعا يمهنيكُونُ باِق فَيدالص فِنص هملْزيا وِميعا جهإلَي فرصةُ فَيلَِويالْأَو تمدعانِللْأُولَى و بجو هى ؛ ِلأَن.   

 لُهقَو  
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   ولَا يجمع بين الْمرأَِة وعمِتها ولَا خالَِتها ولَا ِبنِت أُخِتها ولَا ِبنِت أَِخيها  

 أَِخيها وقَد عِلم ِبقَوِلِه ولَا يجمع بين الْمرأَِة وعمِتها ؟ قُلْت ِلِإزالَِة الِْإشكَاِل ؛ ِلأَنه ربما يظَن أَنَّ ولَا ِبنِت: فَِإنْ قُلْت ِلم قَالَ 
عمِة علَيها كَما لَا يجوز ِنكَاح الْأَمِة علَى الْحرِة ِنكَاح ابنِة الْأَِخ علَى الْعمِة لَا يجوز وِنكَاح الْعمِة علَيها يجوز ِلتفِْضيِل الْ

   .ويجوز ِنكَاح الْحرِة علَى الْأَمِة فَبين أَنَّ ذَِلك لَا يجوز ِمن الْجاِنبيِن 

 لُهقَو  

 هٍة ِمناِحدكُلُّ و تكَان ِن لَويأَترام نيب عمجلَا يى ورِبالْأُخ جوزتأَنْ ي زجي لًا لَمجا رم   

 لُهِب قَوسِبالن اِع أَوضِبالر ِرميحاٌء كَانَ التوس  

   ولَا بأْس أَنْ يجمع بين امرأٍَة وابنِة زوٍج كَانَ لَها ِمن قَبِلِه  

  .ا رضاع ؛ ِلأَنه لَا قَرابةَ بينهما ولَ

 ازلًا ججَا رروص أَةُ الْأَِب لَورا امأَةَ أَِبيِه قُلْنرام جوزتأَنْ ي لَه وزجا لَا يا ذَكَرهترقَد ِج لَووةَ الزن؛ ِلأَنَّ اب وزجلَا ي فَرقَالَ زو
الت روصتطُ أَنْ يرِذِه فَالشه جوزت لَه ببالسو بسٍه ، النجةُ أَوسمكَاِح خالن ِمن اِنعأَنَّ الْم اِصلُهحِن ، وياِنبالْج ِمن ِرميح

رضاع والصهوِريةُ والْجمع وحق الْغيِر والدين فَالنسب الْأُمهات والْبنات والْأَخوات والْعمات والْخالَات والسبب ال
 هتدتعمِرِه وةُ غَيجوِر زيالْغ قِلح ِرميحالتٍع وبأَر ِمن أَكْثَر نيب عمالْجا وماهنعِفي م نمِن ويتالْأُخ نيب عمالْج وه عمالْجو

اتوِسيجيِن الْمِل الدِلأَج ِرميحالتِمٍني وِبِملِْك ي اٌء كَانَ ِبِنكَاٍح أَووس اتثَِنيالْوو .   

 لُهقَو  

   ومن زنى ِبامرأٍَة حرمت علَيِه أُمها وابنتها  

ي ِبشهوٍة والْمشتهاةُ أَنْ تكُونَ ِبنت ِتسِع ِسِنني ، وكَذَا إذَا مس امرأَةً ِبشهوٍة حرمت علَيِه أُمها وابنتها وكَذَا إذَا مسته ِه
  .فَصاِعدا ، وِبنت خمٍس فَما دونها لَا تكُونُ مشتهاةً وما فَوقَها إلَى الثَّماِن إنْ كَانت سِمينةً فَِهي مشتهاةٌ وِإلَّا فَلَا 

كُنت وِن إنْ لَميِفي الْعلَا وا ومهدٍة أَحوهِبش سفَى ِبالْمكْتياةٌ ، وهتشم ا فَِهيِمثْلُه عامجِإنْ كَانَ يٍر وشةً فَِإلَى عِمينس 
  .يشترطُ انِتشار الْآلَِة 

فَِإنْ كَانَ ِعن ِحيحالص وها وارِتشان اددزي طُ أَورتشِة يايِفي الِْهدو ا ِمنهسِإنْ ماِء وِتهِباِلاش هقَلْب كرحتأَنْ ي وا فَهوببجم ا أَوين
أَمو تتثَب ، عنمِقيقًا لَا يِإنْ كَانَ رةُ ، ومرالْح تثْبِدِه لَا تا إلَى يِنهدِة باررولَ حصو عنمِفيقًا يٍب إنْ كَانَ صاِء ثَورو سا م

شعِرها ِبشهوٍة إنْ مس ما اتصلَ ِبرأِْسها ثَبتت الْحرمةُ وِإنْ مس الْمسترِسلَ لَا تثْبت ، وِإنما يحرم الْمس إذَا لَم ينِزلْ أَما 
؛ ِلأَنه ِبالِْإنزاِل تبين أَنه غَير مفٍْض إلَى الْوطِْء وِإنْ مس امرأَةً وقَالَ لَم إذَا أَنزلَ ِباللَّمِس فَالصِحيح أَنه لَا يوِجب الْحرمةَ 

ا كَانَ كَذَِلك لَا يصدق ؛ أَشتِه أَو قَبلَها وقَالَ ذَِلك فَِإنه يصدق إذَا كَانَ اللَّمس علَى غَيِر الْفَرِج والْقُبلَةُ ِفي غَيِر الْفَِم أَما إذَ
 هكَذِّبي ِلأَنَّ الظَّاِهر.  
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وكَذَا إذَا نظَر إلَى فَرِج امرأٍَة ِبشهوٍة حرمت علَيِه أُمها وابنتها وتكَلَّموا ِفي النظَِر إلَى الْفَرِج قَالَ أَبو يوسف النظَر إلَى 
  . يكِْفي منبِت الشعِر

 قإلَى الش ظُرنى يتةُ حمرالْح تثْبلَا ت دمحقَالَ مو.  

وذَِلك وقَالَ السرخِسي لَا تثْبت حتى ينظُر إلَى الْفَرِج ِلداِخٍل والْأَصح أَنَّ الْمعتبر هو النظَر إلَى داِخِل الْفَرِج لَا إلَى جواِنِبِه 
   لَا

يتحقَّق إلَّا ِعند اتكَاِئها أَما إذَا كَانت قَاِعدةً مستِويةً أَو قَاِئمةً فَنظَر إلَيِه لَا تثْبت الْحرمةُ ، ولَا يشترطُ ِفي النظَِر إلَى الْفَرِج 
 وِفي الْفَتاوى يشترطُ ذَِلك ، وِإنْ نظَر إلَى دبِرها ِبشهوٍة لَم تحرم علَيِه أُمها تحِريك الْآلَِة هو الصِحيح وعلَيِه الْفَتوى

عٍة توهِبش هلَتقَب أَو هتسلَم ٍة أَووهِل ِبشجأَةُ إلَى ذَكَِر الررالْم تظَرِإنْ ناِت واِقعا كَذَا ِفي الْوهتِبنِة وراهصةُ الْممرِبِه ح لَّقَت
كَما لَو وِجد ِمنه قَالَ ِفي الْيناِبيِع النظَر إلَى الْفَرِج ِبشهوٍة يوِجب الْحرمةُ سواٌء كَانَ بينهما حاِئلٌ كَالنظَِر ِمن وراِء الزجاِج 

 كُني لَم ِة أَورتاِء السرو ِمنكَذَا إذَا وِرِه ، واِء ظَهرو ا ِمناهري هى أَنرالٌ أَلَا تيخ هآِة ؛ ِلأَنظَِر ِفي الِْمرةَ ِبالنرلَا ِعباِئلٌ وح
فَرأَى فَرجها وِهي ِفيِه تثْبت كَانت علَى شفَا الْحوِض فَنظَر فَرجها ِفي الْماِء لَا تثْبت الْحرمةُ وِإنْ كَانت ِهي ِفي الْماِء 

   .الْحرمةُ هذَا كُلُّه إذَا كَانت حيةً ، أَما الْميتةُ فَلَا يتعلَّق ِبلَمِسها ولَا ِبوطِْئها ولَا ِبتقِْبيِلها حرمةُ الْمصاهرِة 

 لُهقَو  

   لَاقًا باِئنا أَو رجِعيا لَم يجز لَه أَنْ يتزوج ِبأُخِتها حتى تنقَِضي ِعدتها وِإذَا طَلَّق الرجلُ امرأَته طَ 

ِإنْ أَعا ، واها ِسوعبأَر جوزتأَنْ ي لَه سكَذَا لَيالَِة ، والْخِة ومِت كَالْعِفي ِعلَِّة الْأُخ تكَان نكَذَا كُلُّ ملَِدِه ، وو أُم قت
  .ووجبت علَيها الِْعدةُ ثَلَاثَ ِحيٍض فَتزوج أُختها ِفي ِعدِتها أَو أَربعا ِمن الْأَجاِنِب قَالَ زفَر لَا يجوز ِكلَاهما 

ب قِنيفَةَ فَرو حأَبا ومِكلَاه وزجي دمحمو فوسو يقَالَ أَبا وأَم وزجِع يبالْأَر ِنكَاحو وزجِت لَا يالْأُخ ا فَقَالَ ِنكَاحمهني
 الِْعدةَ إذَا تزوج الْأَربِع ِسواها ِفي ِعدِتها فَهو جاِئز ِعند أَصحاِبنا الثَّلَاثَِة ، وقَالَ زفَر لَا يجوز ؛ ِلأَنها معتدةٌ كَالْحرِة وِلأَنَّ

 ةُ أُمِعدكَاِح وقِْد النِبع هِرميحت ِجبِد يدِة الْعِجه ِمن عنا أَنَّ الْملَنِة ورِة الْحِع كَِعدبالْأَر ِنكَاح تمرِت حالْأُخ ِنكَاح تمرح
لْجمع ولَيس كَذَِلك تحِرمي الْأُخِت ؛ ِلأَنَّ تحِرمي الْجمِع بين الْأُختيِن لَا يختص الْولَِد لَم تِجب ِبعقِْد النكَاِح فَلَم يحرم ا

أُخأَةَ ورالْم جوزتأَنْ ي وزجيِمِني وطِْء ِبِملِْك الْيا ِفي الْومهنيب عمالْج وزجلَا ي هِليِل أَنكَاِح ِبدا ِبِملِْك ِبالنطَأهي هتحا تهت
الْيِمِني ؛ ِلأَنَّ الْأَمةَ لَا ِفراش لَها ، وكَذَا أُخت أُم ولَِدِه يجوز لَه أَنْ يتزوجها وِإذَا جاز النكَاح لَم يجز لَه أَنْ يطَأَ الزوجةَ 

 أَو يعِتقَها أَو يزوجها ، وكَذَا أُم ولَِدِه يعِتقُها أَو يزوجها وكَذَا لَا يطَأُ الْأَمةَ حتى يطَلِّق الزوجةَ حتى يحرم أَمته ِبأَنْ يِبيعها
لَاق باِئنا فَكَذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يجوز وِإنْ تزوج أَمةً ِفي ِعدِة حرٍة ِمن طَلَاٍق رجِعي لَا يجوز إجماعا وِإنْ كَانَ الطَّ

   وِعندهما يجوز وِإنْ تزوج حاِملًا ِمن الزنا جاز ِعندهما ولَا يطَأها
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 مسِلمةٌ إلَينا ِمن داِر الْحرِب مهاِجرةً جاز أَنْ حتى تضع حملَها وقَالَ أَبو يوسف وزفَر لَا يجوز النكَاح وِإنْ جاَءت امرأَةٌ
 عضى تتح زجي اِملًا لَمح تا إذَا كَاناِئلًا أَمح تذَا إذَا كَانهةُ وا الِْعدهلَيقَالَا عِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنهلَيةَ علَا ِعدو جوزتت

ا ؛ ِلأَنلَهمِب حسلٍَد ثَاِبِت الناِملٌ ِبوا حه.   

 لُهقَو  

   ولَا يجوز أَنْ يتزوج الْمولَى أَمته ولَا امرأَةَ عبِدها  

دعكَاِح بقَاِء النبلَى ووِة الْمِر ِفي ِذمهوِت الْمثُب اٍج ِمنوكَاٍم لَا زأَح قِفي ح ِبذَِلك ِريدِر يغَيا وهلَيقُوِع الطَّلَاِق عواِق وتالِْإع 
 ِر أَويقَةَ الْغتعم ةً أَوركُونَ حاِل أَنْ تِتمِلاح نسح واِل فَهِتمِبيِل اِلاحلَى سا عامرا حطِْئهو نا عهزنتا مهجوزا إذَا تأَم ذَِلك

د حِنثَ الْحاِلف وكَِثريا ما يقَع ولَا ِسيما إذَا تداولَها الْأَيِدي ، وكَذَا لَا يجوز ِللرجِل أَنْ يتزوج من محلُوفًا ِبِعتِقها وقَ
حدهما صاِحبه أَو بعضه بعد النكَاِح فَسد يمِلك ِمنها ِشقْصا ولَا الْمرأَةُ أَنْ تتزوج من تمِلك ِشقْصا ِمنه ، وكَذَا إذَا ملَك أَ

النكَاح ، وكَذَا إذَا تزوج أَمةً ثُم اشتراها فَسد النكَاح وأَما الْمأْذُونُ والْمدبر إذَا اشتريا زوجتيِهما لَم يفْسد النكَاح ؛ 
كَاِنها ِبالْعقِْد ، وكَذَا الْمكَاتب إذَا اشترى زوجته لَا يفْسد النكَاح ؛ ِلأَنه لَا يمِلكُها وِإنما يثْبت لَه ِفيها حق ِلأَنهما لَا يمِل

 لَم يفْسد ِنكَاحها علَى أَصِلِه أَنَّ ِخيار الْمشتِري لَا الِْملِْك ، وكَذَا قَالَ أَبو حِنيفَةَ ِفيمن اشترى زوجته وهو ِفيها ِبالِْخياِر
   .يدِخلَ الْمِبيع ِفي ِملِْكِه 

 لُهقَو  

   ويجوز تزوج الِْكتاِبياِت  

  .سواٌء كَانت الِْكتاِبيةُ حرةً أَو أَمةً ِعندنا 

زت وزجي اِفِعيقَالَ الشو هدِعنا وندِعن وزجِمِني فَيا ِبِملِْك الْيهطْؤا وأَماِء وونَ الِْإمد مهاِئِر ِمنرالْح جو.  

  

   قَولُه ولَا يجوز تزوج الْمجوِسياِت ولَا الْوثَِنياِت الْمجوِس  

ِحلُّونَ ِنكَاحتسيو ارونَ الندبعي مِإنْ قَوا وهِنكَاح خفَسانِه ولَيع تمرح تسجمةً فَتاِبيِكت ِلمسالْم جوزت لَواِرِم وحالْم 
   . لَا يفْسد وِعندهما يفْسد تزوج يهوِديةً فَتنصرت أَو نصراِنيةً فَتهودت لَا يفْسد ِنكَاحها ولَو تصابأَت فَِعند أَِبي حِنيفَةَ

 لُهقَو  
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  .ويجوز تزوج الصاِبئَاِت ِعند أَِبي حِنيفَةَ إذَا كَانوا يؤِمنونَ ِبِديٍن ويِقرونَ ِبِكتاٍب  

 وزجلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

يد نلُوا عدع ماِبئُونَ قَوالصو مقَو مِقيلَ هِديٍن إلَى ِديٍن و ِمن جرو إذَا خبصا يبص لَاِئكَةَ ِمنوا الْمدبعى وارصالنوِد وهِن الْي
  السلَام وِقبلَتهم مهب الْجنوِب قَولُه إنهم يزعمونَ أَنهم علَى ِديِن نوٍح علَيِه : يؤِمنونَ ِبِإدِريس علَيِه السلَام ويعظِّمونه وِقيلَ 

  مهتاكَحنم زجت لَم ملَه ابلَا ِكتو اِكبونَ الْكَودبعوا يفَِإنْ كَان   

   .؛ ِلأَنهم مشِركُونَ 

 لُهقَو  

   ِإحراِم ويجوز ِللْمحِرِم والْمحِرمِة أَنْ يتزوجا ِفي حاِل الْ 

ِخلَافًا ِللشاِفِعي رِحمه اللَّه وتزِويج الْمحِرِم وِليته علَى هذَا الِْخلَاِف ومن وِطئَ جاِريته ثُم زوجها جاز ؛ ِلأَنها لَيست ِفراشا 
سن تثْبلٍَد لَا يِبو اَءتج ا لَوها فَِإنلَاهوِج أَنْ ِلموفَِللز كَاحالن ازِإذَا جاِلِه وةً ِلمانا ِصيِرئَهبتسِه أَنْ يلَيٍة إلَّا أَنَّ عوعِر دغَي ِمن هب

  .يطَأَها قَبلَ اِلاسِتبراِء ِعندهما 

ا ِلاحِرئَهبتسى يتا حطَأَهأَنْ ي لَه لَا أُِحب دمحقَالَ مةُ واركَاِح أَماِز النوِبج كْما أَنَّ الْحملَهلَى وواِء الْمِل ِبمغاِل الشِتم
مهدا ِعنِرئَهبتسلَ أَنْ يا قَبطَأَهأَنْ ي لَّ لَها حهجوزِني فَتزأَةً ترأَى امكَذَا إذَا راِء ، ورِتبِباِلاس رمؤاِغ فَلَا يلَا الْفَر دمحقَالَ ما و

   .أُِحب لَه أَنْ يطَأَها حتى يستبِرئَها والْمعنى ما ذَكَرنا كَذَا ِفي الِْهدايِة 

 لُهقَو  

   ِبي حِنيفَةَ وزفَر ِبكْرا كَانت أَو ثَيبا  ِبِرضاها وِإنْ لَم يعِقد علَيها وِلي ِعند أَ-وينعِقد ِنكَاح الْحرِة الْباِلغِة الْعاِقلَِة  

.  

وِفي الِْهدايِة أَبو يوسف مع أَِبي حِنيفَةَ ِفي ظَاِهِر الروايِة وعن أَِبي يوسف أَنه لَا ينعِقد إلَّا ِبوِلي وِعند محمٍد ينعِقد موقُوفًا 
وِلي ثُم إذَا انعقَد موقُوفًا علَى قَوِل محمٍد لَا يجوز إلَّا ِبِإجازِة الْوِلي فَِإنْ امتنع ِمن الِْإجازِة لَم يجز ِبِإجازِة علَى إجازِة الْ

نفًا وبطَلَ الْعقْد الْمتقَدم ؛ ِلأَنَّ كُلَّ عقٍْد وقَف علَى إجازِة الْحاِكِم بلْ يسِقطُ الْحاِكم ِولَايةً ِلوِلي ويعِقد علَيها عقْدا مستأْ
 اِكمِني أَنَّ الْحعي اِكمالْح هازِة أَجازالِْإج ِمن ِليالْو عنتإذَا ام فوسو يقَالَ أَبِرِه وِة غَيازلَى إجع وقَفأَنْ ي زجي اٍن لَمسإن

ِة فَِإنْ كَانَ يازلَ الِْإجةُ قَبجوالز أَو جوالز اتفَِإنْ م اِكمالْح هِبرجيِل وضِه ِبالْعلَيقِْضي عى يِة فَِإنْ أَبازلًا ِبالِْإجأَو ِليالْو رأْم
 فوسأَِبي ي داِقي ِعنالْب ِرثَهكُفْئًا و.  

لَا ي دمحقَالَ ما وهِمن رظَاه ا أَوطَلَّقَه ى لَوتا حلَاهوِر إذِْن ميِبغ تجوزِة إذَا تِزلَِة الْأَمنِبم هدِعن ِهيو هرغَي كُفْئًا كَانَ أَو ِرثُه
ِخيا قَالَ ِفي الْكَرامرح هطْؤِطئَ كَانَ وِإنْ وو هارلَا ِظهو طَلَاقُه قَعأَِة ِفي لَا يرِللْم ِليإذَا أَِذنَ الْو دمحمو فوسو يقَالَ أَب 
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 ازفَج تقَدكَاِح فَعالن.  

   .وقَالَ الشاِفِعي لَا ينعِقد النكَاح ِبقَوِل امرأٍَة ِبحاٍل 

 لُهقَو  

   اِح ِبكْرا كَانت أَو ثَيبا ولَا يجوز ِللْوِلي إجبار الْباِلغِة علَى النكَ 

.  

 لُهِة قَواِلغالِْبكِْر الْب اربإج دالْجِللْأَِب و وزجي اِفِعيقَالَ الشو  

   وِإذَا استأْذَنها فَسكَتت أَو ضِحكَت فَذَِلك إذْنٌ ِمنها  

  .نُ ِرضا وِقيلَ إذَا ضِحكَت كَالْمستهِزئَِة لَا يكُو

وِفي الِْهدايِة إذَا استأْمرها غَير وِلي أَو استأْمرها وِلي وهناك أَولَى ِمنه لَم يكُن سكُوتها ِرضا حتى تتكَلَّم ؛ ِلأَنَّ هذَا 
لَالَةً عد كُني ِلِقلَِّة اِلالِْتفَاِت إلَى كَلَاِمِه فَلَم كُوتالس هقَامم قَاِئم ه؛ ِلأَن ِليولَ الْوسر أِْمرتسا إذَا كَانَ الْما ِبِخلَاِف مضلَى الر

 لَا يكُونُ ِرضا إلَّا إذَا ويعتبر ِفي اِلاسِتئْماِر تسِميةُ الزوِج علَى وجٍه يقَع لَها الْمعِرفَةُ ِبِه ِلتظْهر رغْبتها ِفيِه يعِني أَنَّ سكُوتها
بين لَها من يخطُبها فَسكَتت ؛ ِلأَنه يكُونُ ِرضا ما إذَا لَم يبينه فَالسكُوت لَا يكُونُ ِرضا ؛ ِلأَنَّ اِلاسِتئْمار لَم يكُن صِحيحا 

 ِحيحالص وِر ههةُ الْمِميسطُ ترتشلَا يو جوزأَنَّ الْم ِحيحالصوِنِه وا ِبدكُونُ ِرضلَا ي مهضعقَالَ بوِنِه وةً ِبدكَاِح ِصح؛ ِلأَنَّ ِللن
زوجها ِمن غَيِر كُفٍء لَا إذَا كَانَ أَبا أَو جدا فَذَكَر الزوج يكِْفي وأَما إذَا كَانَ غَيرهما فَتشترطُ تسِميةُ الْمهِر أَيضا وِإنْ 

يكُونُ سكُوتها ِرضا ؛ ِلأَنَّ الْوِلي لَا يمِلك تزِوجيها ِمن غَيِر كُفٍء فَِإنْ بكَت ِعند اِلاسِتئْذَاِن لَم يكُن ِرضا ؛ ِلأَنه دِليلُ 
ِقيلَ إنْ با وضفِْي الرنِة واهالْكَرِط وخالس هِلأَنِة ؛ واهِليلُ الْكَرد وِت فَهوالص عِإنْ كَانَ مةً واهكَر كُني ٍت لَموِبلَا ص كَت

الص عا إذَا كَانَ مأَمِة وازِليلُ الِْإجد ذَِلكا وِلهأَها وهيوقَِة أَبفَارلَى منٌ عزح وٍت فَهوِر صغَي ِل إذَا كَانَ ِمنيِت كَالْوو
   إنْ كَانت الدموع عذْبةً فَهو ِرضا ،: والسخِط فَهو دِليلُ الْكَراهِة فَلَا يكُونُ ِرضا وِقيلَ 

 تِإنْ كَانا وضالروِر ورالس ِمن وةً فَهاِردب تِقيلَ إنْ كَانةٌ واهكَر وةً فَهلْحم تِإنْ كَانو ِليِإذَا قَالَ الْوا وِبِرض سةً فَلَيارح
 هركَانَ غَي ا فَقَالَتهربأَخ لًا ثُمجا رهجوِإنْ زا وذَا إذْنه كُني لَم هلَى ِمنأَو هرغَي ا فَقَالَتِك فُلَانجوأَنْ أُز ي أُِريدِللِْبكِْر إن

 إجازةً ، وِإنْ قَالَ أُِريد أَنْ أُزوجِك فُلَانا أَو فُلَانا أَو فُلَانا حتى عد جماعةً فَسكَتت فَِبأَيِهم زوجها جاز أَولَى ِمنه كَانَ هذَا
   .؛ ِلأَنَّ السكُوت دِليلٌ علَى الرضا ِبأَيِهم زوجها 

 لُهقَو  

   يب فَلَا بد ِمن ِرضاها ِبالْقَوِل وِإنْ استأْذَنَ الثَّ 

 لَامِه السلَيِلِه عا { ِلقَوفِْسهن نع ِربعت بالثَّيو رأْمتست ا } الِْبكْرقِّهطِْق ِفي حالن ِمن اِنعا فَلَا مها ِمنبيع دعلَا ي طْقِلأَنَّ الن؛ و
   .ِإنه ِمنها دِليلٌ علَى ِقلَِّة حياِئها ؛ ِلأَنها لَم ماِرس الْأَزواج ِبِخلَاِف الِْبكِْر فَ
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 لُهكَاِر  قَوكِْم الْأَبِفي ح ٍة فَِهياحِجر ٍة أَوضيح ٍة أَوثْبا ِبوهتكَارب الَتِإذَا زو   

كُونُ سفَي الِْبكْر جوزا تكَم جوزت ٍق أَيفَو ةُ ِمنثْبالْوٍق وٍت إلَى فَوحت ةُ ِمنثْبالْو وهٍة وِبطَفْر الَتكَذَا إذَا زا ، وا ِرضهكُوت
ِللْأَِب أَنْ يكَاِملًا و رها الْما فَلَهِطئَهو ا ِحنيبا ثَيهدجفَو ا ِبكْرهلَى أَنا عهجوزِإذَا تٍت وحا إلَى تا مِر إذِْنهيالِْبكِْر ِبغ رهم قِْبض

  لَم تنهه عن ذَِلك ولَيس لَه أَنْ يقِْبض مهر الثَّيِب إلَّا ِبِإذِْنها 

 لُهِنيفَةَ  قَوأَِبي ح دِعن كَذَِلك ا فَِهيِبِزن الَتِإنْ زو   

 جوزا تكَم جوزا تهِني أَنعيو الِْبكْر.  

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد تزوج كَما تزوج الثَّيب ولَا يكْتفَى ِبسكُوِتها ، وِإنْ زالَت ِبشبهٍة أَو ِبِنكَاٍح فَاِسٍد فَِهي ِفي حكِْم 
هلَيلَ عالِْفع ذَِلك رأَظْه عرا ؛ ِلأَنَّ الشاعمِب إجا الثَّياِلهوِفي ز الِْخلَاف ثُم ِبذَِلك بسالن تأَثْبو رهالْمةَ وا الِْعدمهأَلْز ا ِحني

تفَى ِبسكُوِتها ِبالزنا إذَا لَم يقُم علَيها الْحد ولَم يِصر الزنا عادةً لَها ولَم تشتهر ِبِه أَما إذَا وِجد شيٌء ِمن ذَِلك لَا يكْ
   .إجماعا 

 لُهقَو  فَقَالَت كَتفَس كَاحِك النلَغب جوِإذَا قَالَ الزو- ةً لَهِجيبم - :  دا ِعنهلَيع ِمنيلَا يا ولُهلُ قَوفَالْقَو تددلْ رب
   أَِبي حِنيفَةَ 

قَام الزوج الْبينةَ علَى سكُوِتها ثَبت النكَاح وِإنْ أَقَاماها جِميعا فَبينتها أَولَى ؛ ِلأَنها تثِْبت الرد وقَالَ زفَر الْقَولُ قَولُه فَِإنْ أَ
ني أُخِبرت وأَقَامت ِهي بينةً علَى أَنها ردت كَانت والْبينةُ إنما ِهي علَى الِْإثْباِت وِإنْ أَقَام الزوج بينةً علَى أَنها أَجازت ِح

ب تقَام ا ِبِخلَاِف الْأُولَى ؛ ِلأَنَّ ثَمِتهنيلَى بع تحجرفَت وماللُّز تتأَثْب هتنيبِة وورا ِفي الصيوتا اسمهلَى ؛ ِلأَنِج أَووةُ الزنيب هتني
 تا قَامهتنيبالْكَلَاِم و مدع وهكُوِت ولَى السع تا قَامما إنهاِدٍث ؛ ِلأَنٍء حياِت شلَى إثْبلَا ع كُوتالس وهِم ودلَى الْعع

  .علَى إثْباِت الرد وقَولُه ولَا يِمني علَيها ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 كَاحا النهلَِزم كَلَتِإنْ نو ِرئَتب لَفَتإنْ ح دمحمو فوسو يقَالَ أَبو.   

 لُهقَو  

  .ولَا يستحلَف ِفي النكَاِح ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يستحلَف ِفيِه 

ى عوالْفَتِز واَء قَالَ ِفي الْكَنيِة أَشاِنيِفي ثَم لَفحتسِنيفَةَ لَا يأَِبي ح دذَا أَنَّ ِعنلُ ِفي هالْأَصا وِلِهمةُ : لَى قَوعجالرو كَاحالن
ف ِفي جِميِعِهما إلَّا ِفي الْحدوِد وصورةُ والْفَيُء ِفي الِْإيلَاِء والرق واِلاسِتيلَاد والْولَاُء والنسب والْحدود وِعندهما يستحلَ

 هِة أَنالِْعد دعِه بلَيع ِهي ا أَوهلَيى ععِة إذَا ادعجِفي الرو رالْآخ كَرأَنِه ولَيع ِهي ا أَوا ِنكَاحهلَيى ععاِئِل إذَا ادسِذِه الْمه
الْآخ كَرأَنا وهعاجلَى رى ععاد قِفي الرونَ ، ورالْآخ كَرأَنا وهفَاَء إلَي هِة أَندالْم دعِه بلَيع ِهي ا أَوهلَيى ععِفي الِْإيلَاِء ادو ر

وِفي الْولَاِء ادعى علَى معروٍف أَنه أَعتقَه أَو هو علَيِه مجهوٍل أَنه عبده أَو ادعى الْمجهولُ علَيِه أَنه مولَاه وأَنكَر الْآخرونَ 
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 تلَدا وها أَنلَاهولَى مةٌ عأَم تعِتيلَاِد ادِفي اِلاسكِْس ولَى الْعع أَو هلَدو هوٍل أَنهجلَى مى ععِب ادسِفي النو رالْآخ كَرأَنو
 هِمن ِمن روصتى توعا فَالدكَاِرهةَ ِبِإنرا فَلَا ِعبهلَيع لَى ذَِلكوى الْمعا إذَا ادأَملَى ووالْم كَرأَنو اتم ا قَدلَدو أَو لَدذَا الْوه

   .لْمنظُومِة وِفي جحوِد الْمرِء اِلاسِتيلَاُء فَقَيد ِبجحوِدِه الْجاِنبيِن ِفي الْكُلِّ إلَّا ِفي هِذِه الْمسأَلَِة وِلهذَا قَالَ صاِحب ا

 لُهقَو  

   وينعِقد النكَاح ِبلَفِْظ النكَاِح والتزِويِج والِْهبِة والصدقَِة والتمِليِك  

 لَفْظٍَة يقَع ِبها التمِليك ِفي حاِل الْحياِة علَى التأِْبيِد وهذَا احِتراز عن الْوِصيِة والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ النكَاح ِعندنا ينعِقد ِبكُلِّ
فِْسي ِمنن تأَةُ ِبعرقُولَ الْمأَنْ ت هتورصو ِحيحالص وِع هيِبلَفِْظ الْب ِقدعنيِة وايِة قَالَ ِفي الِْهدارالِْإجك وتا ِبعوهقَالَ أَب ك أَو

 لُهقَو ِقدعني لِْخيو الْقَاِسِم الْبقَالَ أَب معِبن تابك ِبكَذَا فَأَجتيرتقُولَ اشاِء ِمثْلُ أَنْ يرِبلَفِْظ الش ِقدعنلْ يهِتي ِبكَذَا وناب  

 احالِْإبٍة وارِبلَفِْظ الِْإج ِقدعنلَا يِة و   

 تسا لَيها ؛ ِلأَنِبه ِقدعنلَالُ فَلَا يالِْإحةُ وارالِْإعةُ واحا الِْإبأَمو أِْبيدالت اهضقْت؛ ِلأَنَّ م كَاحاِفي النني ذَِلكةٌ وقَّتؤةَ مار؛ ِلأَنَّ الِْإج
 لُهٍب ِللِْملِْك قَوبِبس  

   ِظ الْوِصيِة ولَا ينعِقد ِبلَفْ 

؛ ِلأَنَّ التمِليك ِفيها مضاف إلَى ما بعد الْموِت فَلَا ينعِقد ِبِه ولَو قَالَ ِلامرأٍَة تزوجتِك علَى كَذَا ِمن الدراِهِم ِبحضرِة 
ي لَم رهلُ الْملَا أَقْبو كَاحالن قَِبلْت وِد فَقَالَتهالش عبالُ تالْملٌ وأَص كَاح؛ ِلأَنَّ الن ِصحفٍْص الْكَِبِري يأَِبي ح نعو كَاحالن ِصح

ي فَقَالَ وقَد قَِبلَت ِفي الْأَصِل ولَو قَالَت امرأَةٌ ِلرجٍل ِبحضرِة شاِهديِن تزوجتك علَى كَذَا ِمن الْماِل إنْ أَجاز أَِبي أَو رِض
قَِبلْت لَا يِصح فَِإنْ كَانَ الْأَب حاِضرا ِفي الْمجِلِس فَقَالَ رِضيت أَو أَجزت جاز ولَو أَضاف النكَاح إلَى ِنصِف الْمرأَِة فَقَالَ 

نَّ التعدي ممتِنع إذْ الْحرمةُ ِفي ساِئِر الْأَجزاِء تغِلب الِْحلَّ ِفي زوجتك ِنصف ابنٍت ِفيِه ِروايتاِن أَصحهما أَنه لَا يِصح ؛ ِلأَ
زا ِفي كُلِّ الْأَجا كَانَ ثَاِبتن؛ ِلأَنَّ الِْحلَّ ه الطَّلَاق قَعيافَةُ والِْإض ِصحثُ تيح فُك طَاِلقا إذَا قَالَ ِنصِء ِبِخلَاِف مزذَا الْجاِء ه

قَعا أَوفَلَم   

   .الْحرمةَ ِفي بعِضها وقَع ِفي الْكُلِّ احِتياطًا ِلعدِم التجزِؤ 

 لُهقَو  

   ويجوز ِنكَاح الصِغِري والصِغريِة إذَا زوجهما الْوِلي ِبكْرا كَانت الصِغريةُ أَو ثَيبا  

لَا ي اِلكقَالَ مو ةَ إلَّا الْأَبِغريالص جوز.  

 ِغريالص جواِدِر إذَا زوقَالَ ِفي الن هدِعن دا أَحهجوزا فَلَا يبثَي تا إذَا كَانأَما وِبكْر تإذَا كَان دالْجو إلَّا الْأَب اِفِعيقَالَ الشو
الْأَِب أَو رةَ غَيِغريالص ِة أَوِميسكُونَ ِفي التاِز أَنْ يوٍة ِلجِميسِر تيةً ِبغرمى ومسٍر مهةً ِبمرِن ميترم ِقدعاطُ أَنْ يِتيفَاِلاح دالْج 
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لَا يستمتع ِبها زوجها أَبوها فَلَه أَنْ يطَاِلب الزوج نقْصانٌ فَلَا يِصح الْعقْد الْأَولُ ويِصح الثَّاِني ِبمهِر الِْمثِْل ولَو أَنَّ صِغريةً 
و ِبمهِرها دونَ نفَقَِتها ؛ ِلأَنَّ النفَقَةَ ِبِإزاِء اِلاحِتباِس ِلحق الزوِج وِهي غَير محبوسٍة ِلحقِِّه والْمهر ِبِإزاِء الِْملِْك وهو ثَاِبت ولَ
أَنَّ امرأَةً زوجت ابنتها الصِغريةَ وقَبضت مهرها ثُم أَدركَت الصِغريةُ فَِإنْ كَانت الْأُم وِصيةً فَلَها أَنْ تطَاِلب أُمها ِبمهِرها 

والز طَاِلبا أَنْ تةً فَلَهِصيو كُنت ِإنْ لَما وِجهوونَ زِر دذَا ِفي غَيكَذَا ها ، وقَاِئم رها إنْ كَانَ الْمهلَى أُمع جوالز ِجعريو ج
 دالْجالْأَِب و.   

 لُهقَو  

   والْوِلي هو الْعصبةُ  

جراِن ِفي دِليو عمتفَِإذَا اج بفَالْأَقْر بِة الْأَقْرِفي الِْولَاي ربتعيو خفَس أَو رالْآخ ازاٌء أَجوس ازا جمهدأَح جوٍة فَزاِحدٍة و
ِبِخلَاِف الْجاِريِة بين اثْنيِن زوجها أَحدهما فَِإنه لَا يجوز إلَّا ِبِإجازِة الْآخِر وِإذَا كَانت جاِريةً بين اثْنيِن وجاَءت ِبولٍَد 

ِر فَادونَ الْآخا دمهدِبِه أَح فَِردنلَا ي اِلكقَالَ ما كَانَ ومهِوِجيِه أَيزا ِبتمهدأَح فَِردنأَنْ ي ازا جمهِمن بسالن تى ثَبتح اهيع
 لُهقَو  

   بلُوِغ فَِإنْ زوجهما الْأَب أَو الْجد فَلَا ِخيار لَهما بعد الْ 

 لُهلُوِغ قَوالْب دعا بماهِبِرض اهراشا بمها فَكَأَنفَقَِتِهمفُوِر شوا وِتِهماِل ِولَايِلكَم  

   اِح وِإنْ شاَء فَسخ وِإنْ زوجهما غَير الْأَِب والْجد فَِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما الِْخيار إذَا بلَغَ إنْ شاَء أَقَام علَى النكَ 

  .وهذَا ِعندهما 

 ِإطْلَاقاِل ، وِفي الْم ةَ لَهلَا ِولَاي هلَالَِة أَنةٌ ِبداِقصةَ الْأَِخ نابا أَنَّ قَرملَهو دالْجا ِبالْأَِب وارِتبا اعملَه ارلَا ِخي فوسو يقَالَ أَبو
لْأَِب والْجد يتناولُ الْأُم والْقَاِضي وهو الصِحيح ِلقُصوِر الرأِْي ِفي الْأُم والشفَقَِة ِفي الْقَاِضي فَيتخير كَذَا الْجواِب ِفي غَيِر ا

مهدا ِعنملَه ارا فَلَا ِخيلَغب ا الْقَاِضي ثُممهجوِحِه إذَا زرِفي شِة وايا ِفي الِْهد.  

وقَالَ محمد لَهما الِْخيار وهما يقُولَاِن الْقَاِضي يِلي علَيِهما ِفي الْماِل والنكَاِح ِبسبٍب واِحٍد فَأَشبه الْأَب ومعنى قَوِلِه 
  .د الْحاِكِم متأَخر عن عقِْد الْعم ِبسبٍب واِحٍد يحتِرز ِمن الْعم إذَا كَانَ وِصيا ومحمد يقُولُ عقْ

فَِإذَا ثَبت لَهما الِْخيار ِبِولَايِة الْعم فَالْحاِكم أَولَى ثُم ِخيار الْبلُوِغ علَى الْفَوِر فَمتى عِلمت ِبالنكَاِح فَسكَتت عن ردِه بطَلَ 
   ى آِخِر الْمجِلِس قَالَ ِفي الِْهدايِة إذَا بلَغتِخيارها ولَا يمتد إلَ

الصِغريةُ وقَد عِلمت ِبالنكَاِح فَسكَتت فَهو ِرضا وِإنْ لَم تعلَم ِبالنكَاِح فَلَها الِْخيار حتى تعلَم فَتسكُت شرطَ الِْعلِْم ِبأَصِل 
ا تتمكَّن ِمن التصرِف ِبحكِْم الِْخياِر إلَّا ِبِه والْوِلي ينفَِرد ِبِه فَعِذرت ولَم يشترطْ الِْعلْم ِبالِْخياِر ؛ ِلأَنها النكَاِح ؛ ِلأَنها لَ

ذَرعت لَاِم فَلَمالِْإس ارد ارالدِة وِعيركَاِم الشِرفَِة الْأَحعغُ ِلمفَرتت ذَرعا فَتِرفَِتهعغُ ِلمفَرتةَ لَا تقَِة ؛ ِلأَنَّ الْأَمتعِل ِبِخلَاِف الْمهِبالْج 
 النكَاح ِبالْجهِل ِبثُبوِت الِْخياِر ويشترطُ ِفي ِخياِر الْبلُوِغ الْقَضاُء ِبِخلَاِف ِخياِر الِْعتِق يعِني إذَا أَدركَت الصِغريةُ وبلَغها
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فَاختارت نفْسها لَم تقَع الْفُرقَةُ إلَّا ِبحكِْم الْحاِكِم وِخيار الْبلُوِغ ِفي حق الِْبكِْر يبطُلُ ِبالسكُوِت ولَا يبطُلُ ِخيار الْغلَاِم ما 
و ، ِضير هأَن لَمعا يم هِجيُء ِمني ِضيت أَوقُلْ ري الَِة لَمالَِة ِبحِذِه الْحا ِلهارِتبلُوِغ اعلَ الْبقَب جوا الزلَ ِبهخةُ إذَا داِريكَذَا الْج

ولَا يبطُلُ ِبالِْقياِم ِفي ابِتداِء النكَاِح وِخيار الْبلُوِغ ِفي حق الِْبكِْر لَا يمتد إلَى آِخِر الْمجِلِس يعِني أَنه يبطُلُ ِبمجرِد السكُوِت 
حق الثَّيِب والْغلَاِم ، وِإنما يبطُلُ ِبالرضا غَير أَنَّ السكُوت ِمن الِْبكِْر ِرضا ِبِخلَاِف ِخياِر الِْعتِق ؛ ِلأَنه ثَبت ِبِإثْباِت الْمولَى 

جِفيِه الْم ربتعفَي اقتالِْإع وها واِرهِتيِباخ قَعٍه يجِة أَوعبأَر لُوِغ ِمناِر الْبِق ِبفَاِرِق ِخيالِْعت ارِخي ِة ثُمريخاِر الْما ِفي ِخيكَم ِلس
  .ِمن غَيِر قَضاِء ولَا يبطُلُ ِبالسكُوِت ولَا يقْتِصر علَى الْمجِلِس ولَا يبطُلُ ِبالْجهِل 

 ِفي الْوِجيِز ثُم الْفُرقَةُ ِبِخياِر الْبلُوِغ لَيست ِبطَلَاٍق ؛ ِلأَنه لَا يِصح ِمن الْأُنثَى ولَا طَلَاق لَها ، وكَذَا ِخيار الِْعتِق ِلما كَذَا
ا ولَكَهالَِّذي م وه جوِة ؛ ِلأَنَّ الزريخاِر الْما ِبِخلَاِف ِخينذَكَروه   

ماِلك ِللطَّلَاِق فَِإنْ مات أَحدهما قَبلَ الْبلُوِغ وِرثَه الْآخر ، وكَذَا إذَا مات بعد الْبلُوِغ قَبلَ التفِْريِق ؛ ِلأَنَّ الْعقْد صِحيح قَالَ 
ب ةَ ثُمِغريالص أَو ِغريالص مالْع جوإذَا ز ِخيِفي الْكَر تِإنْ كَانا وهارقَطَ ِخيا سلُوِغهب ِقيبع تكَتا فَسِبكْر تا فَِإنْ كَانلَغ

ا الِْبكْرأَم لَامكَذَا الْغا ، وضلَى الرلُّ ِبِه عدتسِل الَِّذي يِبالِْفع ِل أَوا إلَّا ِبالْقَوهارطُلْ ِخيبي لُوِغ لَملَ الْبقَب ِطئَتا وهكُوتفَِلأَنَّ س 
أُجِري مجرى قَوِلها قَد رِضيت وأَما الثَّيب فَسكُوتها لَا يدلُّ علَى الرضا فَوِقف الرضا علَى قَوِلها أَو ما جرى مجراه وكَذَا 

ي ا لَما فَمضلَى الركُوِتِه علُّ ِبسدتسلَا ي لَامالْغ هارقُطُ ِخيسا لَا يضلُّ ِبِه الردتسلُ فَلَا يفْعي ِضيت أَوقُلْ ر.  

وِفي الْعيوِن قَالَ ِهشام عن محمٍد ِفي الصِغريِة زوجها عمها فَدخلَ ِبها زوجها فَحاضت ِعند الزوِج قَالَ ِهي علَى ِخياِرها 
 ا لَمفَقَةَ مالن طْلُبت ا لَما ماِرهلَى ِخيع ِتِه قَالَ ِهيمِفي ِخد ِهيا وهاِمعجي ةً لَمنس كَثَتفَِإنْ م قَالَ قُلْت جوا الزهاِمعجي.  

ار الْمخيرِة فَِخيار الْمدِركَِة يبطُلُ ِبالسكُوِت إذَا كَانت ِخيار الِْإدراِك وِخيار الْمعتقَِة وِخي: قَالَ الْخجنِدي الِْخيارات ثَلَاثَةٌ 
 ِبكْرا فَِإنْ كَانت ثَيبا لَا يبطُلُ ِبالسكُوِت وِإنْ كَانَ الِْخيار ِللزوِج لَا يبطُلُ إلَّا ِبصِريِح الِْإبطَاِل أَو يِجيُء ِمنه دِليلٌ علَى إبطَاِل

الِْخياِر كَما إذَا اشتغلَ ِبعمٍل آخر أَو أَعرض عن اِلاخِتياِر ِبوجٍه ِمن الْوجوِه ولَا تقَع الْفُرقَةُ إلَّا ِبقَضاِء الْقَاِضي ، وِعلْم عقِْد 
ِة لَا يبطُلُ ِبالسكُوِت ويمتد إلَى آِخِر الْمجِلِس وتقَع الْفُرقَةُ ِبنفِْس النكَاِح شرطٌ وِعلْم الِْخياِر لَيس ِبشرٍط وأَما ِخيار الْمعتقَ

   اِلاخِتياِر ولَا يحتاج إلَى قَضاِء الْقَاِضي وكَذَِلك هذَا ِفي ِخياِر الْمخيرِة أَنه لَا

مجِلِس ويتعلَّق ِبِعلِْم الِْخياِر ثُم إذَا أَدركَت الصِغريةُ واختارت الْفُرقَةَ قَبلَ الدخوِل فَلَا يحتاج إلَى الْقَضاِء ويمتد إلَى آِخِر الْ
ِل فَلَا مهر علَيِه ولَيس ِفي مهر لَها ، وِإنْ كَانت بعد الدخوِل فَلَها الْمهر ، وكَذَا الصِغري إذَا اختار الْفُرقَةَ قَبلَ الدخو

   .الْفُصوِل فُرقَةٌ تقَع ِمن ِقبِل الزوِج ِمن غَيِر مهٍر إلَّا هِذِه الْمسأَلَِة 

 لُهقَو  

   ولَا ِولَايةَ ِلصِغٍري ولَا عبٍد ولَا مجنوٍن  

 فُِسِهملَى أَنع مةَ لَهلَا ِولَاي ه؛ ِلأَن لُهقَو ِرِهمغَي نلُوا علَى أَنْ لَا يفَأَو  
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   ولَا ِولَايةَ ِلكَاِفٍر علَى مسِلمٍة  

ج ابنته الْكَاِفرةَ وِلهذَا لَا يتوارثَاِن ويجوز ِللْكَاِفِر أَنْ يزو} ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا { قَالَ اللَّه تعالَى 
  وِلهذَا يتوارثَاِن قَولُه } واَلَِّذين كَفَروا بعضهم أَوِلياُء بعٍض { ِلقَوِلِه تعالَى 

  ِويجزالْأَقَاِرِب الت اِت ِمنبصِر الْعيِلغ وزجِنيفَةَ يو حقَالَ أَبو   

وهو ورهشالْم وذَا هه دذَا ِعنهٍد ومحم عم هأَن رهالْأَشو طَِربضم فوسلُ أَِبي يقَوو وزجلَا ي دمحقَالَ مانٌ وسِتحاس 
لْخالُ وكُلُّ ِذي رِحم ِلكُلِِّهم عدِم الْعصباِت وسواٌء ِفي ذَِلك الذَّكَِر والْأُنثَى ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَالَ ِفي الْمنظُومِة والْأُم وا

 ملَاهأَو ثُم ِللْأُم تالْأُخ ِللْأَِب ثُم تالْأُخ ِن ثُميوِللْأَب تالْأُخ ةُ ثُمدالْج ثُم الْأُم ملَاهأَوو ِلمتحي لَم نم ِويجزت.  

ثُم الْأُم ملَاهفَّى أَوصِفي الْملَى وأَو الْفَاِسد دالْجِن ويوِللْأَب تالْأُخ ِن ثُمِن اِلاباب تِبن ِت ثُمالِْبن تِبن ِن ثُماِلاب تِبن ثُم تالِْبن 
ِولَايتهم ِعند عدِم الْعصباِت ِبِإجماٍع ِمن ِمن الْأُخِت ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَالَ شيخ الِْإسلَاِم النساُء اللَّاِتي هن ِمن قَوِم الْأَِب 

 ِم الْأُمقَو ِمن ناَللَّاِتي هالَةُ والْخو ا الْأُمأَمو مالْع تِبنالْأَِخ و تِبنةُ ومالْعِللْأَِب و تالْأُخِن ويوِللْأَب تالْأُخ ِهيا واِبنحأَص
ي حِنيفَةَ لَهم الِْولَايةُ وِعند محمٍد لَا ِولَايةَ لَهم وأَبو يوسف ِقيلَ مع محمٍد والْأَصح أَنه مع أَِبي حِنيفَةَ وأُولُوا فَِعند أَِب

   .الْأَرحاِم أَولَى ِمن الْحاِكِم 

 لُهقَو  

   اها الَِّذي أَعتقَها جاز ومن لَا وِلي لَها إذَا زوجها مولَ 

 اقَِة آِخرتلَى الْعومو ذَِلك دعاِم بحو الْأَرذَو ثَى ثُمأُن ا كَانَ أَواقَِة ذَكَرتلَى الْعوا مهجوِة زبصالْع ا ِمنلَه ِليلَا و نم أَي
    .الْعصباِت وهو أَولَى ِمن ذَِوي الْأَرحاِم

 لُهقَو  

  فَرِخلَافًا ِلز جوزي هأَن هِمن دعأَب وه نِلم ازةً جقَِطعنةً مبغَي بالْأَقْر ِليالْو ِإذَا غَابو   

ا السهجوز ى لَوتلْطَاِن حالس لَى ِمنأَو دعالْأَب ِليا أَنَّ الْوندلُ أَنَّ ِعنالْأَصلْطَانُ والس اِفِعيالش دِعنو زجي وِرِه لَمضح علْطَانُ م
ت ِلكملَا ي هفَِإن ِصيا الْوأَما وهِوجيزِللْأَقَاِرِب ت سا لَيلَاهوم ةَ إذَا غَابإلَّا الْأَم جوزأَنْ ي هِد ِمنعِللْأَب ازج لُهقَوو هلَى ِمنأَو ِويجز

 لُهقَو ةَ لَهابلَا قَر ه؛ ِلأَن ِبذَِلك ِه الْأَبى إلَيصأَو لَواِر وغالص  

   والْغيبةُ الْمنقَِطعةُ أَنْ يكُونَ ِفي بلٍَد لَا يِصلُ إلَيِه الْقَواِفلُ ِفي السنِة إلَّا مرةً  

 وِريالْقُد ارِتيذَا اخه.  

 الْمصفَّى والْفَتاوى الْكُبرى قَدروها ِبثَلَاثَِة أَياٍم وعلَيها الْفَتوى وِقيلَ إذَا كَانَ ِبحاٍل يفُوت الْكُفَء ِباسِتطْلَاِع رأِْيِه وهذَا وِفي
ِن مِد بمحمِل وِن الْفَضِد بمحم ارِتياخ وهإلَى الِْفقِْه و بإذَا كَانَ لَا أَقْر فَرقَالَ زو ِرينأَختالْم ٍة ِمناعمى جوِه فَتلَيعقَاِتٍل و



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                668

  .يعلَم أَين هو فَِهي غَيبةٌ منقَِطعةٌ 

ا لَا يفْقُودم لَى أَثَِرِه أَوع وقَفا لَا ياحيس بإذَا كَانَ الْأَقْر ِديعالس امقَالَ الِْإمو وقَفلٍَد لَا يا ِفي بِفيختسم أَو هكَانم لَمع
 أَو أُمأٍَب و وا ِمناٌء كَانوِنيفَةَ سأَِبي ح دلَى ِعنأَو دةُ فَالْجوالِْإخو دالْج عمتِإذَا اجةً وقَِطعنةً مباِئِب غَيِزلَِة الْغنِبم وِه فَهلَيع

أٍَب و و الْأَِب ِمنأَب دِبالْج ادرالْمو جوزا أَنْ يمهاِحٍد ِمنِلكُلِّ و وزجا يمهدِعن.   

 لُهقَو  

   والْكَفَاَءةُ ِفي النكَاِح معتبرةٌ  

عا بهاررِتماس ربتعلَا يكَاِح واِء النِتداب دِعن ربتعى تاوا لَا قَالَ ِفي الْفَتفَاِجر ارص ٌء ثُمكُف وها وهجوزت ى لَوتح ذَِلك د
قاِئِه حِليِلأَو سِنيئَةً لَيةً دِضيعو جوزإذَا ت ِريفاِل فَِإنَّ الشجالر قاِء لَا ِلحسالن قِلح ربتعا تمالْكَفَاَءةُ إن ثُم كَاحالن خفْسي 

اِلاعِتراِض ؛ ِلأَنه مستفِْرش لَا مستفْرش والْحِسيب كُفٌء ِللنِسيِب حتى إنَّ الْفَِقيه يكُونُ كُفْئًا ِللْعلَِوي ؛ ِلأَنَّ شرف الِْعلِْم 
الْج ِبيرٌء ِللْعكُف ِميجالْع اِلمى إنَّ الْعتِب حسِف النرش قا الْكَفَاَءةُ ِفي فَوأَماِهِل والْج ِنيٌء ِللْغكُف الْفَِقري اِلمالْعاِهِل و

  .الْعقِْل فَاختِلف ِفيها 

   .وِفي الْفَتاوى أَنها معتبرةٌ ِفي الْعقِْل حتى إنَّ الْمجنونَ لَا يكُونُ كُفْئًا ِللْعاِقلَِة 

 لُهقَو  

 زِإذَا تا ومهنيقُوا بفَراِء أَنْ يِليٍء فَِللْأَوِر كُفغَي أَةُ ِمنرالْم تجو   

ا كَابِن يعِني إذَا زوجت نفْسها فَلَهم أَنْ يفَرقُوا بينهما دفْعا ِلضرِر الْعاِر عن أَنفُِسِهم وسواٌء كَانَ الْوِلي ذَا رِحٍم محرٍم أَو لَ
الْعم هو الْمختار كَذَا ِفي الْفَتاوى ولَا تكُونُ هِذِه الْفُرقَةُ إلَّا ِعند الْحاِكِم وسكُوت الْوِلي عن الْمطَالَبِة ِبالتفِْريِق لَا يبِطلُ 

فَِإذَا و ِلدى تتانُ حمِإنْ طَالَ الزِخ وِفي الْفَس قَّهح ا لَمميِه وبري نمع لَدالْو ِضيعلَا ي قُوا كَيفَرأَنْ ي ملَه قبي لَم هِمن تلَد
قًا فَِإنْ لَم يكُن يقِْض الْقَاِضي بينهما فَحكْم الطَّلَاِق والظِّهاِر والِْإيلَاِء والِْمرياِث قَاِئم بينهما والْفُرقَةُ تكُونُ فَسخا لَا طَلَا

الزوج دخلَ ِبها فَلَا شيَء لَها وِإنْ دخلَ ِبها أَو خلَا ِبها خلْوةً صِحيحةً لَِزمه كُلُّ الْمسمى ونفَقَةُ الِْعدِة وعلَيها الِْعدةُ وِإنْ 
 الدخوِل فَلَها ِنصف الْمسمى ولَو أَنها لَما زوجت نفْسها ِبغيِر كُفٍء جهزها الْوِلي طَلَّقَها الزوج قَبلَ تفِْريِق الْقَاِضي وقَبلَ

ارقَها الزوج ثُم زوجت وقَبض مهرها كَانَ راِضيا ؛ ِلأَنَّ ذَِلك تقِْرير ِلحكِْم الْعقِْد وِإنْ زوجها الْوِلي ِمن غَيِر كُفٍء ثُم فَ
 دا أَحهجوِإنْ زا ِبالثَّاِني وكُونُ ِرضِل لَا يا ِبالْأَوض؛ ِلأَنَّ الر اضِتراِلاع ِليكَانَ ِللْو ِليِر إذِْن الْويِل ِبغجالر ذَِلك ا ِمنهفْسن

 لَم يكُن ِلهذَا الْوِلي ولَا ِلمن هو ِمثْلُه أَو دونه حق الْفَسِخ ِعندنا ِخلَافًا ِلزفَر ولَو أَسقَطَ الْأَوِلياِء ِبِرضاها ِمن غَيِر كُفٍء
  .بعض الْأَوِلياِء حقَّه ِمن الْكَفَاَءِة سقَطَ حق الْباِقني إذَا رِضيت ِبذَِلك الْمرأَةُ ِعندهما 

و ضري لَم نم ققُطُ حسلَا ي فوسو يقَالَ أَب.   

 لُهقَو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                669

   والْكَفَاَءةُ معتبرةٌ ِفي النسِب والديِن والْماِل  

قُرِبِهم ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه أَما النسب فَقُريش بعضهم أَكْفَاٌء ِلبعٍض ولَيست الْعرب أَكْفَاٌء لَهم ؛ ِلأَنهم فَخروا ِب
وسلَّم ولَا ِعبرةَ ِلفَضِل الْبعِض ِمنهم علَى بعٍض حتى إنَّ الْهاِشِميةَ لَو زوجت نفْسها ِمن قُرِشي غَيِر هاِشِمي لَا يكُونُ 

و ، اضِترا اِلاعاِئهِليفُونَ ِلأَورعي مهِب ؛ ِلأَنرِة الْعاموا ِبأَكْفَاٍء ِلعساِهلَةَ لَيا بونبٍض وعأَكْفَاٌء ِلب مهضعِب برالْع اِئركَذَا س
 إذَا ِقيلَ ِللْكَلِْب يا باِهِلي عوى الْكَلْب ِمن إنهم يستخِرجونَ النقْي ِمن ِعظَاِم الْميتِة ويأْكُلُونه قَالَ الشاِعر: ِبالْخساسِة ِقيلَ 

لُؤِم هذَا النسِب وأَما الْمواِلي فَبعضهم أَكْفَاٌء ِلبعٍض سواٌء كَانوا مواِلي قُريٍش أَو ِلغيِرِهم ِمن الْعرِب ؛ ِلأَنَّ الْمعنى الَِّذي 
 شيِبِه قُر ترفَخ ِدينجِفي الْخو ِخيٍش كَذَا ِفي الْكَرياِلي قُروِب أَكْفَاٌء ِلمرالْع اِليوأَنَّ م اهنعمو اِليِهموِفي م وه سلَي

ن تجوز اِشٍم لَوِني هلَاةَ بوى إنَّ متِضيِع حاِلي الْوواِويِه مسِم لَا يِف الْقَوراِلي أَشوا ماِليهوِب كَانَ ِلمراِلي الْعوم ا ِمنهفْس
  .التعرض ثُم الْمواِلي من كَانَ ِمنهم لَه أَبواِن ِفي الِْإسلَاِم فَصاِعدا فَهو كُفٌء ِلمن لَه آباٌء ِفي الِْإسلَاِم 

ِإسلَاِم لَا يكُونُ كُفْئًا ِلمن لَه أَبواِن ِفي الِْإسلَاِم ؛ ِلأَنَّ تمام النسِب ِبالْأَِب والْجد ومن أَسلَم ِبنفِْسِه أَو لَه أَب واِحد ِفي الْ
ِفي الِْإس اِحدو أَب لَه نكُونُ كُفْئًا ِلمفِْسِه لَا يِبن لَمأَس نا مأَمى وثْنِبالْم اِحدالْو قأَلْح فوسو يأَبو رفَاخا ؛ ِلأَنَّ التاعملَاِم إج

 مهرلَاِم ؛ ِلأَنَّ فَخاٌء ِفي الِْإسآب لَه مقَدت نكُونُ كُفْئًا ِلملَاِم يِفي الِْإس اِحدو أَب لَه مقَدت نفَم برا الْعأَملَاِم وِبالِْإس مهنيا بِفيم
   ِبالنسِب لَا ِبالِْإسلَاِم

ِبِخلَاِف الْعجِم وأَما الْكَفَاَءةُ ِفي الديِن يعِني الديانةَ فَيعتبر أَيضا ِعندهما هو الصِحيح وقَالَ محمد لَا تعتبر ؛ ِلأَنها ِمن أُموِر 
 جرخي أَو هِمن رخسيو فَعصِة إلَّا إذَا كَانَ يالْآِخر لُهانُ قَويبِبِه الص بلْعتانَ وكْراِق سوإلَى الْأَس  

   وتعتبر ِفي الْماِل وهو أَنْ يكُونَ ماِلكُها ِللْمهِر والنفَقَِة  

حدهما لَا يكُونُ كُفْئًا ؛ ِلأَنَّ الْمهر بدلُ الْبضِع فَلَا وهذَا هو الْمعتبر ِفي ظَاِهِر الروايِة حتى أَنَّ من لَم يمِلكْهما أَو يمِلك أَ
بد ِمن إيفَاِئِه وِبالنفَقَِة ِقوام اِلازِدواِج ودوامها وعن أَِبي يوسف أَنه اعتبر الْقُدرةَ علَى النفَقَِة دونَ الْمهِر ؛ ِلأَنه قَد تجِري 

 ا الْقَاِدركَاِفئُهاِر لَا يسى أَنَّ الْفَاِئقَةَ ِفي الْيتٍد حمحمِنيفَةَ وأَِبي ح دةٌ ِعنربتعى فَما الْكَفَاَءةُ ِفي الِْغنأَموِر وهلَةُ ِفي الْماهسالْم
ونَ ِبالِْغنرفَاختي اسفَقَِة ؛ ِلأَنَّ النالنِر وهلَى الْمونَ ِبالْفَقِْر عريعتيى و.  

وقَالَ أَبو يوسف لَا يعتبر ؛ ِلأَنه لَا ثَبات لَه إذَا الْمالُ غَاٍد وراِئح قَالَ بعضهم وهذَا أَصح ؛ ِلأَنَّ كَثْرةَ الْماِل مذْموم ِفي 
   .الْأَصِل 

 لُهقَو  
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   ِع أَيضا وتعتبر ِفي الصناِئ 

 مٍة هايِفي ِروطَّاِر وكُونُ كُفْئًا ِللْعي طَاريى أَنَّ الْبتح الظَّاِهر وهو ، ربتعٍة لَا ياياِن ِفي ِروتايِنيفَةَ ِروأَِبي ح دِعنا ومهدذَا ِعنهو
امجالْحو اِئكٍض إلَّا الْحعِلب مهضعكُونُ أَكْفَاٌء بيِف واِئِر الِْحرونَ أَكْفَاًء ِلسكُونلَا ي مهفَِإن لَّاقالْحو اسالْكَناغَ وبالدو 

   .بعضهم أَكْفَاًء ِلبعٍض 

 لُهقَو  

 علَيها ِعند أَِبي حِنيفَةَ حتى يِتم لَها مهر ِمثِْلها أَو وِإذَا تزوجت الْمرأَةُ ونقَصت ِمن مهِر ِمثِْلها فَِللْأَوِلياِء حق اِلاعِتراِض 
   يفَاِرقَها 

.  

 وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَيس لَهم ذَِلك وهذَا الْوضع إنما يِصح علَى قَوِل محمٍد علَى اعِتباِر قَوِلِه الْمرجوِع إلَيِه ِفي

النكَاِح ِبغيِر وِلي وقَد صح رجوعه قَالَ ِفي شرِح الْمختاِر رجع محمد إلَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ قَبلَ موِتِه ِبسبعِة أَياٍم وحكَى 
ِه ِبثَلَاثَِة أَياٍم فَقَالَت لَه ِلي وِلي لَا يزوجِني إلَّا بعد أَنْ يأْخذَ ِمني أَبو جعفٍَر الِْهندواِني أَنَّ امرأَةً جاَءت إلَى محمٍد قَبلَ موِت

 دمحا ما فَقَالَ لَهالًا كَِثريم :اهدِن إحيتورا ِفي صهنع ِجعري ِة الَِّتي لَمايولَى الرع هتورصِك وفْسِجي نوِبي فَزا أَنْ اذْهم
يأْذَنَ لَها الْوِلي ِفي التزِويِج ولَم يسم مهرا فَعقَدت علَى هذَا الْوجِه والثَّاِنيِة أَنَّ السلْطَان إذَا أَكْره الْمرأَةَ ووِليها علَى 

هإن ثُم اِئزج قْدِر الِْمثِْل فَالْعهوِن ما ِبدِوِجيهزِنيفَةَ تِل أَِبي حلَى قَوفَع ِليونَ الْوِر دهالْم أَةُ ِبذَِلكرالْم تِضيرو اهالَ الِْإكْرإذَا ز 
 لُهقَو ذَِلك لَه سا لَيمهدِعنِر الِْمثِْل وهِليِغ إلَى مبِل التِلأَج خالْفَس لَه  

   أَو يفَاِرقَها  

ِه الْفُرقَةُ إلَّا ِعند الْقَاِضي وما لَم يقِْض الْقَاِضي ِبالْفُرقَِة فَحكْم الطَّلَاِق والظِّهاِر والِْإيلَاِء والِْمرياِث قَاِئم ثُم إذَا ولَا تكُونُ هِذ
ِإنْ كَانَ قَبى ومسا الْموِل فَلَهخالد دعا إنْ كَانَ بمهنيالْقَاِضي ب قا فَرَء لَهيفَلَا ش لَه.   

 لُهقَو  

   وِإذَا زوج الْأَب ابنته الصِغريةَ ونقَص ِمن مهِرها أَو ابنه الصِغري وزاد ِفي مهِر امرأَِتِه جاز ذَِلك علَيِهما  

ِبي حِنيفَةَ وزفَر وقَالَ محمد وأَبو يوسف لَا يجوز الْحطُّ والزيادةُ لَا ِبما ولَا يجوز ذَِلك ِلغيِر الْأَِب والْجد وهذَا ِعند أَ
يجوز وأَما أَصلُ يتغابن ِفيِه ومعنى هذَا الْكَلَاِم أَنه لَا يجوز الْعقْد ِعندهما أَصلًا وظَن بعضهم أَنَّ الزيادةَ والنقْصانَ لَا 

النكَاِح فَيجوز والْأَصح أَنَّ النكَاح لَا يجوز ِعندهما والِْخلَاف ِفيما إذَا لَم يعرف سواٌء اخِتيار الْأَِب مجانةً أَو ِفسقًا أَما إذَا 
لَِّذي يتغابن ِفيِه ِفي النكَاِح ما دونَ ِنصِف الْمهِر كَذَا أَفَاد شيخنا موفَّق الديِن عِرف ذَِلك ِمنه فَالنكَاح باِطلٌ إجماعا واَ

بِكيلُ ِبغا الْومهجوةَ فَزِغريالص أَو ِغريالص جوزي نم كَّلَ الْأَبو لَوِة ورشونَ الْعا دِقيلَ مو اللَّه هِحمذَا رلَى هع وٍن فَاِحٍش فَه
 لُهقَو وزجا لَا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن ازةً جأَم ِغريالص هناب ا أَودبةَ عِغريالص هتناب جوز نمِتلَاِف واِلاخ  
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  دالْجِر الْأَِب ويِلغ ذَِلك وزجلَا يو   

وِني إذَا زعا قَالَ ياعمِفيِه إج نابغتا يانُ ِممقْصالنةُ واديكُونَ الزإلَّا أَنْ ت وزجلَا ي هفَِإن دالْجالْأَِب و رةَ غَيِغريالص أَو ِغريالص ج
د مرتيِن مرةً ِبمهٍر مسمى ومرةً ِبغيِر تسِميٍة ِلجواِز أَنْ يكُونَ ِفي النواِدِر إذَا زوجهما غَير الْأَِب والْجد فَاِلاحِتياطُ أَنْ يعِق

   .ِفي التسِميِة نقْصانٌ فَلَا يِصح الْأَولُ ويِصح الثَّاِني ِبمهِر الِْمثِْل 

 لُهقَو  

 ِصحيا ورهى ِفيِه ممإذَا س كَاحالن ِصحيا ورهِفيِه م مسي ِإنْ لَمو    

إنَّ ِنكَاح الشغاِر منعِقد والشرطُ باِطلٌ وِلكُلِّ واِحدٍة ِمن الْمرأَتيِن : ، وكَذَا إذَا تزوجها ِبشرِط أَنْ لَا مهر لَها وقَد قَالُوا 
 ابنته علَى أَنْ يزوجه الزوج أُخته أَو أُمه علَى أَنْ يكُونَ بضع كُلِّ واِحدٍة ِمنهما صداق مهر ِمثِْلها وهو أَنْ يزوج الرجلُ

النكَاح وأَما نهيه علَيِه السلَام عن الْأُخرى فَِعندنا يجوز النكَاح وِلكُلِّ واِحدٍة ِمنهما مهر ِمثِْلها وقَالَ الشاِفِعي لَا يجوز هذَا 
 هلَكَتِتِه مقَبا ِبرهجوزإذَا ت ه؛ ِلأَن وزجلَا ي هِتِه فَِإنقَبِبر جوزتي ِدِه أَوبأْذَنَ ِلعأَنْ ي وهِر ، وهالْم ناِلي عالْخ واِر فَهغِنكَاِح الش

خفَساناِر وغالش ِنكَاح وهو ، وزجٍر لَا يهِبلَا م هتجوزِإنْ تو كَاحالن .   

 لُهقَو  

  اِهمرةُ درشِر عهأَقَلُّ الْمو   

وهٍة ، وعبةُ سِزن ربتعالْمِض والْقَب موقِْد لَا يالْع موي اِهمرةُ درشع هتا ِقيمم اطًا أَوِقري رشةَ ععبٍم أَرهةُ كُلِّ ِدركُونَ ِزنأَنْ ي 
 لُهقَو  

   فَِإنْ سمى أَقَلَّ ِمن عشرٍة فَلَها عشرةٌ  

.  

متعةُ كَما إذَا لَم يسم شيئًا وِإذَا وقَالَ زفَر لَها مهر ِمثِْلها فَِإنْ طَلَّقَها قَبلَ الدخوِل فَلَها خمسةٌ وِعند زفَر يِجب لَها الْ
تزوجها علَى ثَوٍب يساِوي عشرةَ دراِهم فَلَم تقِْبضه حتى صار يساِوي خمسةً فَالْعقْد صِحيح ولَها الثَّوب لَا غَير ِلما بينا 

لْعقِْد ولَو تزوجها علَى ثَوٍب يساِوي ثَماِنيةً فَلَم تقِْبضه حتى صار يساِوي عشرةً فَلَها الثَّوب أَنَّ الْمعتبر الِْقيمةُ يوم ا
 لُهاِن قَومهِدرو  

   وِإنْ سمى عشرةً فَما زاد فَلَها الْمسمى إنْ دخلَ ِبها أَو مات عنها  

ا إذَا ماتت ِهي فَلَها الْمسمى أَيضا ، وكَذَا إذَا قَتلَت نفْسها قَبلَ الدخوِل فَِإنه يِجب لَها كَمالُ الْمهِر ؛ ِلأَنَّ قَتلَها ، وكَذَ
لَتةً فَقَتأَم تِإنْ كَانا وهرهقُطُ مسي اِفِعيالش دِعنا وِتهوا كَمهفْسا نهرهقُطُ مسي هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع نسى الْحوا رهفْسن 

؛ ِلأَنَّ ِجنايتها محمولَةٌ علَى السيِد فَكَأَنه قَتلَها ورِوي عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه لَا يسقُطُ ، وهو قَولُهما ؛ ِلأَنَّ ِجنايتها علَى 
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ها هدر كَموِتها وِإنْ قَتلَها مولَاها قَبلَ الدخوِل سقَطَ مهرها ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يسقُطُ وهذَا إذَا كَانَ الْمولَى نفِْس
 قَتلَ الْمولَى زوجها لَا يسقُطُ إجماعا قَالَ ِفي الْمنظُومِة باِلغا عاِقلًا أَما إذَا كَانَ صِبيا أَو مجنونا لَا يسقُطُ إجماعا وِإنْ

   .ويسقُطُ الْمهر ِبقَتِل السيِد فَقَوله يسقُطُ دِليلٌ علَى أَنه غَير مقْبوٍض فَِإنْ كَانَ مقْبوضا رده علَى الزوِج ِعنده ِخلَافًا لَهما 

قَو لُه  

   وِإنْ طَلَّقَها قَبلَ الدخوِل ِبها والْخلْوِة فَلَها ِنصف الْمسمى  

مسِف الْملَفُوا ِفي ِنصتاخٍة وسمخ اممتى وما سم فا ِنصوِل فَلَهخلَ الدا قَبطَلَّقَه ٍة ثُمرشع لَى أَقَلَّ ِمنا عهجوزى فَِإنْ ت
إنَّ الطَّلَاق يسِقطُ ِنصف الْمهِر ويبِقي ِنصفَه وِمنهم من قَالَ يسِقطُ جِميعه وِإنما يِجب ِنصفُه علَى طَِريِق : فَِمنهم من قَالَ 

اِت وادهالش نوِع عجاِب الرِة ِفي بايذَا ِفي الِْهده ححصِة وعتالْم ا ثُمنها را ِبههنهرٍم وهلَى ِمائَِة ِدرا عهجوزِإذَا تو هتفَاِئد
  .طَلَّقَها فَعلَى الْقَوِل الْأَوِل لَها إمساك الرهِن وعلَى الثَّاِني لَا 

هو رهن ِبالنصِف ِبالِْإجماِع وِإنْ تزوجها علَى عبٍد أَو جاِريٍة أَو وِفي الْمصفَّى إذَا رهنها ِبالْمسمى وطَلَّقَها قَبلَ الدخوِل فَ
حيواٍن أَو نخٍل فَحدثَ ِمن ذَِلك ِزيادةٌ إنْ كَانت متِصلَةً حاِدثَةً ِمن الْأَصِل كَالسمِن وزواِل الْبياِض ِمن الْعيِن أَو كَانَ 

خرس فَتكَلَّم أَو نخلًا فَأَثْمر أَو منفَِصلَةً حاِدثَةً ِمن الْأَصِل كَالْولَِد والثَّمِر والْأَرِش والْعقِْر وكَانَ ذَِلك الْحدوثُ ِفي يِد أَ
 فَِإنَّ الْأَصلَ والزيادةَ يتنصفَاِن إجماعا وِإنْ كَانت الزيادةُ منفَِصلَةً الزوِج قَبلَ أَنْ تقِْبض الْمرأَةُ الْأَصلَ ثُم طَلَّقَها قَبلَ الدخوِل

  .غَير حاِدثٍَة ِمن الْأَصِل كَالْكَسِب والِْهبِة فَِإنَّ الْأَصلَ يتنصف والزيادةُ كُلُّها ِللْمرأَِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

أَبو يوسف ومحمد ِكلَاهما يتنصفَاِن وأَما إذَا كَانت متِصلَةً غَير حاِدثٍَة ِمن الْأَصِل كَالصبِغ صارت الْمرأَةُ قَاِبضةً وقَالَ 
لْمرأَةُ الْأَصلَ وحصلَت الزيادةُ ِفي يِدها إنْ كَانت ِبذَِلك ويِجب علَيها ِنصف الِْقيمِة يوم حكَم ِبالْقَبِض وأَما إذَا قَبضت ا

فا ِنصهلَيِج عوِللزو ِصيفنالت عنتِن اميالْع اِض ِمنياِل الْبوزِن ومكَالس هاِدثَةً ِمنِصلَةً حتم   

  .ي حِنيفَةَ الِْقيمِة يوم سلَّمه إلَيها وهذَا ِعند أَِب

 ِصيفنالت عنتقِْر امالْعِش والْأَرِر والثَّملَِد وكَالْو هاِدثَةً ِمنفَِصلَةً حنم تِإنْ كَانو ِصيفنالت ِنعتملَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
يها ِنصف ِقيمِة الْأَصِل يوم سلَّمه إلَيها وِإنْ كَانت منفَِصلَةً غَير حاِدثٍَة ِمن إجماعا وكَانَ الْأَصلُ وِلِزيادٍة لَها وِللزوِج علَ

   .الْأَصِل كَالْكَسِب والِْهبِة فَِإنَّ الزيادةَ تكُونُ ِللْمرأَِة إجماعا والْأَصلُ بينهما ِنصفَاِن إجماعا أَيضا 

لُهقَو   

   فَِإنْ تزوجها ولَم يسم لَها مهرا أَو تزوجها علَى أَنْ لَا مهر لَها فَلَها مهر ِمثِْلها إنْ دخلَ ِبها أَو مات عنها  

 لُهقَو ِهي تاتكَذَا إذَا مو ،  
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 ِة فَلَهلْوالْخوِل وخلَ الدا قَبا فَِإنْ طَلَّقَهِة ِمثِْلهوِكس اٍب ِمنةُ ثَلَاثَةُ أَثْوعتا الْم   

 نلٌ عدةَ بعتِر الِْمثِْل ؛ ِلأَنَّ الْمهم فا ِنصِر الِْمثِْل فَلَههِف مِنص ِمن ةُ أَكْثَرعتالْم تإذَا كَان فَةٌ ثُمِملْحو ارِخمو عِدر ِهيو
 وقَولُه ِمن ِكسوِة ِمثِْلها إشارة إلَى أَنه يعتبر حالُها ، وهو قَولُ الْكَرِخي والصِحيح أَنه يعتبر حالُه ِلقَوِلِه ِنصِف مهِر الِْمثِْل

   .} علَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتِر قَدره { تعالَى 

 لُهقَو  

  جوزِإنْ تا وِمثِْله رها ملَهو اِئزج كَاحِزيٍر فَالنِخن ٍر أَوملَى خع ِلمسالْم   

تم رغَي هوجرخٍض وإلَّا ِبِعو لَكمفَلَا ي مقَوتِع مضولَ الْبخأَنَّ د قالْفَرِج ووَء ِللزيِزيٍر لَا شِخن ٍر أَوملَى خا عهالَعِإنْ خٍم وقَو
وِإذَا تزوجها علَى هذَا الدنِّ ِمن الْخلِّ فَِإذَا هو خمر فَلَها مهر ِمثِْلها ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَها ِمثْلُ وزِنِه خلا وِإذَا 

  .ثِْل ِعندهما تزوجها علَى هذَا الْعبِد فَِإذَا هو حر يِجب مهر الِْم

وقَالَ أَبو يوسف تِجب ِقيمته لَو كَانَ عبدا فَمحمد مع أَِبي حِنيفَةَ ِفي الْعبِد ومع أَِبي يوسف ِفي الْخلِّ وِإذَا تزوجها علَى 
  .الْباِقي ِمنهما إذَا ساوى عشرةً دراِهم فَصاِعدا ِعندهما هذَيِن الْعبديِن فَِإذَا أَحدهما حر فَلَيس لَها إلَّا 

وقَالَ أَبو يوسف لَها الْباِقي وِقيمةُ الْآخِر لَو كَانَ عبدا وِإنْ تزوجها علَى هذَيِن الدنيِن ِمن الْخلِّ فَِإذَا أَحدهما خمر فَلَها 
  .ي ِعند أَِبي حِنيفَةَ إذَا كَانَ يساِوي عشرةَ دراِهم الْباِق

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَها الْباِقي وِمثْلُ ذَِلك الدنِّ ِمن الْخلِّ وِإذَا تزوجها علَى هِذِه الشاِة الْمسلُوخِة فَِإذَا ِهي ذَِبيحةُ 
تم أَو وِسيجا ممهدالِْمثِْل ِعن رها مةٌ فَلَهتيم ا أَودمِة عِميسوكَةُ التر.  

اِقي وا الْبمهدةٌ فَِعنتيا مماهدِن فَِإذَا إحيتلُوخسِن الْمياتلَى ها عهجوزِإنْ تةً وذَِكي تكَان ا لَوهتا ِقيملَه فوسو يقَالَ أَبو دِعن
 ِة فَِإذَا ِهيتيِذِه الْملَى هع أَو دبع وِه فَِإذَا هإلَي ارأَشو رذَا الْحلَى ها عهجوزت لَوى ورةُ الْأُخِقيماِقي ، وا الْبلَه فوسأَِبي ي

مِنيفَةَ وِل أَِبي حلَى قَوا عا أَماعمإج ا ذَِلكةٌ فَلَهلَغُ ذَِكيةَ أَبارى ؛ ِلأَنَّ الِْإشمسونَ الْمِه داِر إلَيشِبالْم لَّقعتي كْمٍد فَِلأَنَّ الْحمح
   ِمن التسِميِة والْمشار إلَيِه مالٌ ، وكَذَا علَى

هلَاِل ِمنِبالْح لَّقعتي هدِعن كْم؛ ِلأَنَّ الْح فوسِل أَِبي يِر فَِإذَا قَومالْخ نِّ ِمنذَا الدلَى ها عهجوزِإذَا تلَالٌ وِه حإلَي ارشالْما وم
الْحلَاِل ِمنهما هو خلٌّ فَلَها ذَِلك ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الْحكْم يتعلَّق ِبالْمشاِر إلَيِه ، وكَذَا ِعند أَِبي يوسف ؛ ِلأَنه يتعلَّق ِب

   .وقَالَ محمد لَها مهر الِْمثِْل 

 لُهقَو  

   فَِإنْ تزوجها ولَم يسم لَها مهرا ثُم تراضيا علَى تسِميِة مهٍر فَهو لَها إنْ دخلَ ِبها أَو مات عنها  

عب اِكمالْح هضكَذَا إذَا فَرةُ ، وعتا الْما فَلَهوِل ِبهخلَ الدا قَبا فَِإنْ طَلَّقَهِضهفَر قَامم قِْد قَامالْع د.  

 لُهِة قَوالْفَِريض فا ِنصلَه فوسو يقَالَ أَبو  
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   وِإنْ زادها ِفي الْمهِر بعد الْعقِْد لَِزمته الزيادةُ  

 ِني إذَا قَِبلَتعِة ياديأَةُ ِبالزرالْم.  

ولَا جناح علَيكُم ِفيما تراضيتم ِبِه { وقَالَ زفَر ِهي ِهبةٌ مبتدأَةٌ إنْ قَبضتها صحت وِإنْ لَم تقِْبضها لَم تِصح لَنا قَوله تعالَى 
  .يادِة وِإذَا صحت الزيادةُ تسقُطُ ِبالطَّلَاِق قَبلَ الدخوِل وقَد تراضيا ِبالز} ِمن بعِد الْفَِريضِة 

 لُهِل قَوالْأَص عم فصنتت فوسو يقَالَ أَبو  

   وِإنْ حطَّت عنه ِمن مهِرها صح الْحطُّ  

ذَا إذَا وهبت مهرها ِلزوِجها صحت الِْهبةُ ولَيس ِلأَوِلياِئها أٍَب ولَا غَيِرِه ؛ ِلأَنَّ الْمهر حقُّها والْحطُّ يلَاِقي حقَّها وكَ
ند أَِبي اِلاعِتراض علَيها ؛ ِلأَنها وهبت ِملْكَها ِبِخلَاِف ما إذَا زوجت نفْسها وقَصرت عن مهِرها فَِإنَّ لَهم اِلاعِتراض ِع

 بهلَى أَنْ يوِللْم وزجيو ِبذَِلك نيالش ِبِهم لِْحقا ته؛ ِلأَن قِِّهماِلِص حِفي خ فَترصت قَدو قِِّهمح ِمن ارهِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الْأَمح
   .يس لَه أَنْ يهب مهر مكَاتبِتِه ولَا يبرأُ الزوج ِمنه ِبدفِْعِه إلَيِه صداق أَمِتِه ومدبرِتِه وأُم ولَِدِه ؛ ِلأَنه ِملْكُه ولَ

 لُهقَو  

   وِإذَا خلَا الزوج ِبامرأَِتِه ولَيس هناك ماِنع ِمن الْوطِْء ثُم طَلَّقَها فَلَها كَمالُ الْمهِر وعلَيها الِْعدةُ  

ةُ ؛ والِْعد تبجا ومِر إنهالَ الْمكَم وِجبلَا تةَ والِْعد وِجبا تهةً فَِإنفَاِسد تا إذَا كَانةً أَمِحيحةُ صلْوالْخ تذَا إذَا كَانه
ةُ الصلْوالْخاِط وِتيِلِلاح ِجبةُ تالِْعدطِْء واِن ِفي الْومهتا ممهِع ِلأَنِة الطَّبِجه لَا ِمن اِنعم اكنه سلَيا وهفْسن ِلمسةُ أَنْ تِحيح

ولَا ِمن ِجهِة الشرِع والْفَاِسدةُ أَنْ يكُونَ هناك ماِنع إما طَبعا وِإما شرعا فَالطَّبع أَنْ يكُونا مِريضيِن أَو أَحدهما مرضا لَا 
ي ٍض أَوفَر امرا إحمهدأَح ِن أَويِرمحا مكُونِع أَنْ يرِة الشِجه اَلَِّذي ِمنا ثَاِلثٌ ومهعم أَو قتا رِبه أَو اعالِْجم هعم ِكنم

ِع فَهطَوالت موا صأَمٍض وفَر موا صمهدأَح ِن أَوياِئمص ٍع أَوطَوةُ تايوالر لَفَتتاخاَء وفَسن ا أَواِئضح تكَان اِنٍع أَوم رغَي و
ِفي صوِم غَيِر رمضانَ فَقَالَ ِفي الروايِة الصِحيحِة إنَّ صوم التطَوِع وقَضاِء رمضانَ والْكَفَّاراِت والنذُوِر لَا تمنع الْخلْوةَ ؛ 

 الضرر ِفيها ِبالِْفطِْر يِسري ؛ ِلأَنه لَا يلْزمه إلَّا الْقَضاُء لَا غَير ولَيس كَذَِلك رمضانُ فَِإنه يِجب ِبِه الْكَفَّارةُ وِلهذَا سووا بين ِلأَنَّ
  .يعا وِفي ِروايٍة أُخرى أَنَّ نفْلَ الصوِم كَفَرِضِه حج الْفَرِض والنفَِل ؛ ِلأَنَّ الْكَفَّارةَ تِجب ِفيِهما جِم

 لُهقَو  

فَِإنْ كَانَ أَحدهما مِريضا أَو صاِئما ِفي شهِر رمضانَ أَو محِرما ِبحج أَو عمرٍة أَو كَانت الْمرأَةُ حاِئضا فَلَيست ِبخلْوٍة  
   صِحيحٍة 

 لَو اختلَفَا ِفي عدِم الدخوِل كَانَ الْقَولُ قَولَه والْمراد ِمن الْمرِض ما يمنع الِْجماع أَو يلْحقُه ِبِه ضرر سواٌء كَانَ حتى
    كَنفِْلِه وِقيلَ سنةُ الْفَجِرالْمرض ِبالرجِل أَو ِبالْمرأَِة والصلَاةُ كَالصوِم فَرضها كَفَرِضِه ونفْلُها
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والْأَربع قَبلَ الظُّهِر تمنع ِصحةَ الْخلْوِة كَذَا ِفي الْوِجيِز وقَولُه أَو محِرما ِبحج سواٌء كَانَ الْحج فَرضا أَو نفْلًا ، وكَذَا إذَا 
هملْزا يٍة ِلمرما ِبعِرمحكَانَ م ِمن اِنعم اكنه سلَيا ولَا ِبهِإنْ خاِء والْقَضِك وساِد النفَسِم والد ِمن ِة أَيالْكَفَّاراِء والْقَض ِمن 

ها لَا تكُونُ هِذِه خلْوةً ما لَم يعِرفْها كَذَا الْوطِْء إلَّا أَنه لَا يعِرفُها ولَِبثَت معه ساعةً ثُم خرجت أَو هو دخلَ علَيها ولَم يعِرفْ
 ِبهتنم وهو ، موالن رظْهاِز أَنْ يوِلج ثِّرؤفَي اِئما النأَمةُ ولْوالْخ ِصحت ا لَممالَهِقلُ حعانٌ يسإن اكنها ولَا ِبهخ لَواِت واِقعِفي الْو

ح الْخلْوةُ معه وِقيلَ إنْ كَانَ ِبالنهاِر لَا تِصح الْخلْوةُ وِإنْ كَانَ ِباللَّيِل صحت وِإنْ كَانَ معهما أَعمى أَو عمياَء إنْ فَلَا تِص
انَ أَصم إنْ كَانَ ِبالنهاِر لَا تِصح وِإنْ كَانَ لَيلًا كَانا يِقفَاِن علَى حاِلِهما لَم تِصح الْخلْوةُ وِإنْ لَم يِقفَا صحت وِإنْ كَ

 ِصحلَا ت فوسو يِل قَالَ أَبجةُ الراِريا جمهعِإنْ كَانَ مو تحص.  

ى عوالْفَتلَفُوا ِفيِه وتأَِة اخرةُ الْماِريا جهعِإنْ كَانَ مو ِصحت دمحقَالَ ما وِدِهمأَح ا كَلْبهعما ولَا ِبهِإنْ خو ِصحا تهلَى أَن
 تحِل صجِإنْ كَانَ ِللرو ِصيحٍل يجر تحاِقطَةً تا سآهإذَا ر هةُ ؛ ِلأَنلْوالْخ ِصحت ا لَممإنْ كَانَ لَه اِنيلْوقَالَ الْح.  

أَو طَِريٍق أَو صحراَء فَلَيس ِبخلْوٍة وِإنْ خلَا ِبها ِفي الْحماِم إنْ كَانَ نهارا لَا تِصح وِإنْ كَانَ لَيلًا وِإنْ خلَا ِبها ِفي مسِجٍد 
ِإنْ خو تحلًا صِإنْ كَانَ لَيٍة ولْوِبخ تسِه فَلَيلَيع ابطٍْح لَا ِحجلَى سا علَا ِبهِإنْ خو تحص رتِه سلَيِمٍل عحا ِفي ملَا ِبه

مضروب لَيلًا أَو نهارا إنْ أَمكَن الْوطُْء صحت وِإلَّا فَلَا وِإنْ خلَا ِبها ولَم تمكِّنه ِمن نفِْسها قَالَ بعضهم لَا تِصح وقَالَ 
   بعضهم إنْ أَمكَنه وطْؤها

 ِفي الْفَتاوى كُلُّ موِضٍع فَسدت ِفيِه الْخلْوةُ مع الْقُدرِة عن الِْجماِع حِقيقَةً فَطَلَّقَها كَانَ علَيها الِْعدةُ وِإنْ كَانَ صحت قَالَ
مِريِض لَا توِجب الِْعدةَ إذَا كَانَ عاِجزا عن الِْجماِع عاِجزا عن الِْجماِع لَا تِجب الِْعدةُ دلَّت هِذِه الْمسأَلَةُ علَى أَنَّ خلْوةَ الْ

، وكَذَا خلْوةُ الصِغِري ؛ ِلأَنهما لَا يتهماِن ، وكَذَا إذَا كَانت ِهي مِريضةً مدنفَةً لَا تجامع أَو صِغريةً لَا تجامع ، ثُم إنَّ 
 الْخلْوةَ مقَام الْوطِْء ِفي بعِض الْمواِضِع دونَ بعٍض ِمن ذَِلك تأِْكيد الْمهِر الْمسمى وتأِْكيد مهِر الِْمثِْل أَصحابنا أَقَاموا

كْنالسفَقَِة والنِب وسالن وتثُبا واهٍع ِسوبأَرا وِتهةُ ِنكَاِح أُخمرحِة والِْعد وبجولَى وِة عةُ ِنكَاِح الْأَممرحِة وِذِه الِْعدى ِفي ه
الْحرِة علَى ِقياِس قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ولَم يِقيموها مقَام الْوطِْء ِفي حق الِْإحصاِن وحرمةُ الْبناِت وِحلُّها ِللْأَوِل يعِني الْمطَلَّقَةَ 

وزِة ثَلَاثًا إذَا تعجالر قطِْء ِفي حالْو قَامةَ ملْووا الْخِقيمي كَذَا لَمِل ، وِحلَّ ِللْأَوت ا لَمطَأْهي لَما ولَا ِبهخو رٍج آخوِبز تج
بالْأَقْر وهو ، قَعِقيلَ يو قَعِقيلَ لَا ي فَقَد رطَلَاٍق آخ قُوعا وأَماِث والِْمريو دعا بإذَا طَلَّقَه ِويدزِفي الْباِب ووإلَى الص 

الْخلْوِة فَِإنه كَالطَّلَاِق قَبلَ الدخوِل ِفي حكِْم الْبينونِة وِفي الْكَرِخي توِجب الْخلْوةُ الصِحيحةُ الِْعدةَ ِفي النكَاِح الصِحيِح 
   . النكَاح الْفَاِسد لَا يوِجب التسِليم ولَا يِبيح الْوطَْء دونَ الْفَاِسِد ؛ ِلأَنَّ

 لُهقَو  

   وِإذَا خلَا الْمجبوب ِبامرأَِتِه ثُم طَلَّقَها فَلَها كَمالُ الْمهِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

 احِتياطًا والْمجبوب هو الَِّذي اُستؤِصلَ ذَكَره وخصيتاه أَي قُِطعوا وأَما الِْعنني إذَا وِعندهما لَها ِنصفُه وعلَيها الِْعدةُ إجماعا
كَذَا الْخا ، واعمِر إجهالُ الْما كَملَه بجا وطَلَّقَه ا ثُماهناِنِع الَِّتي ذَكَروِر الْمغَي أَِتِه ِمنرلَا ِباملَا خخ لَوا وضأَي ِصي
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 ذِّرعتا مطْأَهةُ ؛ ِلأَنَّ وا الِْعدهلَيع ِجبت ا لَممِإنِة ولْوةَ الْخِصح عنمي قتا ؛ ِلأَنَّ الرهلَيةَ علَا ِعدِر وهالْم فا ِنصقَاِء فَلَهتِبالر
   .ِط والِْعدةُ إنما تِجب ِلِلاحِتيا

 لُهقَو  

   وِهي الَِّتي طَلَّقَها قَبلَ الدخوِل ولَم يسم لَها مهرا : وتستحب الْمتعةُ ِلكُلِّ مطَلَّقٍَة إلَّا مطَلَّقَةً واِحدةً  

لَام يدخلُ ِفيِه الْمطَلَّقَةُ قَبلَ الدخوِل وقَد سمى لَها مهرا فَِإنه فَالْمتعةُ لَها واِجبةٌ إلَّا إذَا جاَءت الْفُرقَةُ ِمن ِقبِلها وهذَا الْكَ
 ا ذَِلكلَه بحتسلَا ي هفَِإن كَذَِلك سلَيذَا الْكَلَاِم وِد هلَى قَوةَ ععتا الْملَه ِحبتسي.  

قَات أَربع مطَلَّقَةٌ قَبلَ الدخوِل ولَم يسم لَها مهرا فَهِذِه تِجب لَها الْمتعةُ ومطَلَّقَةٌ بعد الدخوِل وقَالَ الِْإمام بدر الديِن الْمطَلَّ
مسي لَموِل وخالد دعطَلَّقَةٌ بمةٌ وبحتسا مةُ لَهعتِذِه الْما فَهرها مى لَهمس قَدةٌ وبحتسا مةُ لَهعتا الْمضِذِه أَيا فَهرها ملَه 

ومطَلَّقَةٌ قَبلَ الدخوِل وقَد سمى لَها مهرا فَهِذِه لَا تِجب لَها متعةٌ ولَا تستحب قَالَ الْكَرِخي الْمتعةُ الْواِجبةُ علَى قَدِر حاِل 
  .مستحبةُ علَى قَدِر حاِل الرجِل الْمرأَِة والْ

 ِحيحالص وها ، واِلِهمِر حلَى قَدفَقَةُ عالنا وِرهلَى قَدأَِة عرالْم رهمِل وجاِل الرِر حلَى قَدةُ ععتالْم اِزيكٍْر الرو بقَالَ أَبو.   

 لُهقَو  

 لُ ابجالر جوِإذَا زاِن واِئزاِن جقْدِر فَالْعالْآخ نا عضِن ِعويقْدالْع دكُونُ أَحفَي هتأُخ أَو هتنلُ ابجالر هجوزلَى أَنْ يع هتن
   وِلكُلِّ واِحدٍة ِمنها مهر ِمثِْلها 

   .نده ِنكَاح الشغاِر وِعندنا لَيس هذَا ِبِنكَاِح الشغاِر وقَد ذَكَرناه ِمن قَبلُ وقَالَ الشاِفِعي لَا يِصح هذَا النكَاح ؛ ِلأَنه ِع

 لُهقَو  

   وِإنْ تزوج حر امرأَةً علَى ِخدمِتِه سنةً أَو علَى تعِليِم الْقُرآِن فَلَها مهر ِمثِْلها  

ةَ الْحما ؛ ِلأَنَّ ِخدا كَانَ لَهرهم هاِفعنم كُنت ِإذَا لَما ورهم هاِفعنم كُنت ا لَمرهكُونُ مي أَو ِصحا لَا يِلأَنَّ ملَِدِه وكَو هاٌء ِمنمن ر
  .مهر ِمثِْلها ِعندهما 

عا تأَمةً ونِتِه سمةُ ِخدا ِقيملَه دمحقَالَ مكُونَ وأَنْ ي وزجلَا يا ورهكُونَ مأَنْ ي ِصحلَا ي هِليمعفَت اِجبو ِذكْر هآِن فَِلأَنالْقُر ِليم
} ذَِلكُم أَنْ تبتغوا ِبأَمواِلكُم وأُِحلَّ لَكُم ما وراَء { الْمهر إلَّا مالًا ؛ ِلأَنَّ الْمشروع إنما هو اِلابِتغاُء ِبالْماِل قَالَ اللَّه تعالَى 

   .والتعِليم لَيس ِبماٍل وأَما ِخدمةُ الْعبِد فَِهي مالٌ ِلتضمِنِه تسِليم رقَبِتِه 

 لُهقَو  

  ازةً جنِتِه سملَى ِخدع لَاهوةً ِبِإذِْن مرح دبع جوزِإنْ تو   

   .دمته سنةً ؛ ِلأَنَّ مناِفع الْعبِد وِإنْ لَم تكُن مالًا فَيِجب ِبتسِليِمها ما هو مالٌ وِلأَنَّ مناِفعه نماٌء ِمنه كَولَِدِه ولَها ِخ
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 لُهقَو  

 ِفي ِنكَاِحه ِليا فَالْوهنابا ووهِة أَبوننجِفي الْم عمتِإذَا اجا ومهدا ِعنهنا اب.  

   وقَالَ محمد أَبوها 

 قَلَتع ا ثُمهنا ابهجوإذَا ز دمحِن قَالَ ماِلاب كْمح هكْمفَلَ حِإنْ سِن واِلاب ناب كَذَِلكو ناِلابو دذَا الِْخلَاِف الْجلَى هعو
 أَبوها أَو جدها فَلَا ِخيار لَها وينبِغي ِعند أَِبي حِنيفَةَ أَنه إذَا زوجها ابنها وعقَلَت أَنْ لَا ِخيار لَها ؛ فَلَها الِْخيار وِإنْ زوجها

   .ها الِْخيار ِلأَنَّ اِلابن مقَدم علَى الْأَِب ِعنده وِإنْ زوجها غَير اِلابِن والْأَِب والْجد فَلَ

 لُها  قَوملَاهوِة إلَّا ِبِإذِْن مالْأَمِد وبالْع ِنكَاح وزجلَا يو   

 لَامِه السلَيع لُها قَولَنو كَاحالن لَكفَم الطَّلَاق ِلكمي هِد ؛ ِلأَنبِللْع وزجي اِلكقَالَ مو } جوزٍد تبا عمأَي وفَه لَاهوِر إذِْن ميِبغ
 اِهرلَى } عاٍق عب هفَِلأَن ربدا الْملَى أَموإلَّا ِبِإذِْن الْم ِويجزالت ملَه وزجأْذُونُ لَا يالْمو ربدالْمو بكَاتكَذَا الْماٍن ، وز أَي

لْحجِر عنه إنما هو ِفي حق الْكَسِب وذَِلك لَا يتناولُ النكَاح حتى أَنَّ الْمكَاتب لَا يمِلك ِملِْكِه وأَما الْمكَاتب فَِلأَنَّ فَك ا
ِويجزت ِلكمةُ لَا تبكَاتكَذَا الْماِب ، واِب اِلاكِْتسب ِمن هِتِه ؛ ِلأَنأَم ِويجزت ِلكميِدِه وبع ِويجزا ، تِتهأَم ِويجزت ِلكمتا وفِْسهن 

 دِب ِعنكَاتكَالْم وفَه هضعب قتعا الْمأَما وهِمن سلَي كَاحالنِة وارجِفي الت ا أُِذنَ لَهمإن ه؛ ِلأَن هفْسن جوزأْذُونُ لَا يكَذَا الْمو
ملَا ي وِنيفَةَ فَهأَِبي ح كَاحالن ِلك.  

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد هو ِبمنِزلَِة حر مديوٍن فَيجوز ِنكَاحه ، وكَذَا الْمدبرةُ وأُم الْولَِد لَا يمِلكَاِن تزِويج أَنفُِسِهما فَِإنْ 
لَى ووِر إذِْن الْميلَاِء ِبغؤه ِمن دأَح جوزِة تالْأَمِد وبالْع اربلَى إجوِللْم وزجيطَلَ وب هدِإنْ رو ازج هازِتِه فَِإنْ أَجازلَى إجع قَف

  .علَى النكَاِح وِعند الشاِفِعي لَا إجبار ِفي الْعبِد وِهي ِروايةٌ عن أَِبي حِنيفَةَ 

ِمن هتأَم جوِإذَا زو ارِة الِْخيِللْأَمو لَه ارلَا ِخي دبا فَالْعِميعا جمقَهتفَِإنْ أَع رهالْم ِجبلَا يا ومهٍه ِمنِإنْ كَانَ ِبكُرو ازِدِه جبع 
لَا يكَاِح ولَى النا عهكِْرهلَى أَنْ يوِللْم سةُ فَلَيبكَاتالْمو بكَاتا الْمأَمو تجوةَ زبكَاتأَنَّ الْم لَوا وماهإلَّا ِبِرض قْدالْع وزج

   نفْسها ِبغيِر إذِْن الْمولَى توقَّف علَى إجازِتِه فَِإذَا أَعتقَها نفَذَ الْعقْد ِبالْعتاِق ولَا ِخيار ِفيِه ، وكَذَا إذَا

تزجِإنْ عو قَتتفَع تِة أَداعضالر ِمن هتأُخ تا إذَا كَانكَم ِحلُّ لَهِإنْ كَانَ لَا يو قْدطُلُ الْعبي ِحلُّ لَها يهضعإنْ كَانَ ب 
ِمن أَهِل الِْعبارِة واِلامِتناِع كَانَ ِلحق توقَّف علَى إجازِتِه وِإنْ تزوجت أَمةٌ ِبغيِر إذِْن مولَاها ثُم أَعتقَها صح النكَاح ؛ ِلأَنها 

الْمولَى وقَد زالَ ولَا ِخيار لَها ، وكَذَا الْعبد إذَا تزوج ِبغيِر إذِْن مولَاه ثُم عتق صح ِنكَاحه ِلما ذَكَرنا وِإذَا أَِذنَ ِلعبِدِه أَنْ 
جي لَم جوزتي وفَه جوزتأَنْ ي ِبِإطْلَاِقِه فَِإذَا أَِذنَ لَه اركْرِضي التقْتلَا ي رةً ؛ ِلأَنَّ الْأَماِحدةً ورالِْإذِْن إلَّا م ِبذَِلك جوزتأَنْ ي لَه ز

 الصِحيِح لَا غَير حتى لَو تزوج ِنكَاحا فَاِسدا فَلَه أَنْ يتزوج علَى النكَاِح الصِحيِح والْفَاِسِد ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما علَى
وزاِد ِبأَنْ تلَى الْفَسِة عكُوحنلَ ِبالْمخا إذَا دضأَي هتفَاِئدِر واِء الْأَمِتهِلان وزجلَا ي هدِعنا ومهدِعن هدعا بِحيحا صِوجيزِر تيا ِبغهج

شهوٍد أَو معتدٍة فَالْمهر علَيِه يؤخذُ ِبِه ِفي الْحاِل ويباع ِفيِه ِعنده وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يؤخذُ ِبِه بعد الْعتاِق وعلَى هذَا 
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مهدثُ ِبالْفَاِسِد ِعننحلَا ي جوزتلَا ي لَفا ؛ ِلأَنَّ إذَا حاعماِئِز إجإلَى الْج ِمنيالْي ِرفصنِقيلَ يثُ ِبالْفَاِسِد ونحي هدِعنا و
   .الْأَيمانَ مبِنيةٌ علَى الْعرِف ولَا عرف ِفي الْفَاِسِد 

 لُهقَو ِفي ر نيد رهفَالْم لَاهوِبِإذِْن م دبالْع جوزِإذَا تِفيِه و اعبِتِه يقَب   

  أَما الْمدبر والْمكَاتب فَيسعونَ ِفي الْمهِر ِلتعذُِّر اسِتيفَاِئِه ِمن الرقَبِة وما لَِزمهم ِمن ذَِلك ِبغيِر إذِْن الْمولَى أُتِبعوا ِبِه بعد الِْعتِق 

 لُهقَو جالر جوِإذَا زا وِبه تى ظَِفرتِج موقَالُ ِللزيلَى ووالْم مدخا تهلَِكنِج ووالز تيا بأَهوبِه أَنْ يلَيع سفَلَي هتلُ أَم
   وِطئْتها 

بو هنيلَّى بخِوئَِة أَنْ يبةُ التورصاٍق واِم بدِتخلَى ِفي اِلاسوالْم ق؛ ِلأَنَّ ح لَ ذَِلكا فَِإنْ فَعهِدمختسلَا يِج ووِزِل الزنا ِفي مهني
بوأَها فَعلَى الزوِج النفَقَةُ وِإنْ لَم يفْعلْ فَلَا نفَقَةَ لَها وِإذَا بوأَها ثُم بدا لَه أَنْ يستخِدمها فَلَه ذَِلك وتسقُطُ النفَقَةُ فَِإنْ عاد فَ

عادت النفَقَةُ وقَد قَالُوا أَنه إذَا بوأَها فَكَانت تخدم الْمولَى أَحيانا ِمن غَيِر أَنْ يستخِدمها لَم تسقُطُ نفَقَتها ، وكَذَا الْمدبرةُ 
اتبةُ إذَا تزوجها ِبِإذِْن الْمولَى فَلَها النفَقَةُ سواٌء بوأَها الْمولَى معه أَو لَا ؛ ِلأَنها ِفي وأُم الْولَِد حكْمها حكْم الْأَمِة وأَما الْمكَ

مولَى بوأَها معه ثُم أَخرجها الْمولَى يِد نفِْسها لَا حق ِللْمولَى ِفي اسِتخداِمها ولَو طَلَّق زوجته الْأَمةَ طَلَاقًا باِئنا وقَد كَانَ الْ
 طَلَّق موِج يوِوئَِة الزبِفي ت كُنت لَم لَوو ذَِلك فَقَةَ فَلَهذُ النأْخيِج ووا إلَى الزهِعيدلَى أَنْ يوالْم ادأَر لَوا وهفَقَتن قَطَتس همدخت

والْم ادقَةُ فَأَرالْفُر تقَعوو تدتأَةُ إذَا ارركَذَا الْمو ، ِجبت فَرِل زِفي قَوو ِجبت فَقَةُ لَما النلَه ِجبِة ِلتا ِفي الِْعدأَهوبلَى أَنْ ي
مةُ إذَا زوجها مولَاها وجاَءت ِبأَولَاِد ِمن الزوِج فَلَا نفَقَةَ لَهم علَى ِبالردِة فَلَا نفَقَةَ لَها ثُم إذَا أَسلَمت لَا تعود النفَقَةُ ثُم الْأَ

زوِج فَنفَقَتهم الزوِج ؛ ِلأَنهم ِملْك الْمولَى فَنفَقَتهم علَى ماِلِكِهم لَا علَى أَِبيِهم ولَو تزوج الْعبد حرةً فَجاَءت ِبأَولَاٍد ِمن ال
   علَيها إنْ كَانَ لَها مالٌ وِإنْ لَم يكُن لَها مالٌ فَعلَى من يِرثُ الْولَد ِمن الْقَرابِة ولَو تزوج الْعبد مكَاتبةً

   .والْمدبرةُ نفَقَةُ أَولَاِدِهما علَى مولَاهما فَأَولَادها مكَاتبونَ كَالْأُم ونفَقَتهم علَيها وأُم الْولَِد 

 لُها  قَوِط فَلَهرفَّى ِبالشا فَِإنْ وهلَيع جوزتلَى أَنْ لَا يع لَِد أَوالْب ا ِمنهِرجخلَى أَنْ لَا يلَى أَلٍْف عأَةً عرام جوزِإذَا تو
زِإنْ تى ومسا الْمِمثِْله رها ما فَلَههجرأَخ ا أَوهلَيع جو   

معناه سمى لَها مهرا أَقَلَّ ِمن مهِر الِْمثِْل فَِإنْ لَم يِف لَها إنْ كَانَ ما سمى لَها مهر ِمثِْلها أَو أَكْثَر فَلَا شيَء لَها غَيره وِإنْ 
مِن كَانَ الَِّذي سأَلْفَي لَى أَلٍْف أَوا عهجوزِإنْ تالْأَلِْف و فا ِنصوِل فَلَهخلَ الدا قَبِإنْ طَلَّقَها وِمثِْله رها ملَ لَها أَقَلَّ كَمى لَه

قُصنلَا يِن وِبِه أَلْفَي اِوزجالِْمثِْل لَا ي رها ملَه ِجبِنيفَةَ يأَِبي ح دالْأَقَلِّ ، فَِعن فا ِنصوِل فَلَهخلَ الدا قَبِإنْ طَلَّقَهأَلٍْف و ِبِه ِمن 
ِكيرِة التِقيم نِبِه ع اِوزجالِْمثِْل لَا ي رها ملَه ِجبي ِكيرِد التبذَا الْعلَى هع أَو ِشيبِد الْحبذَا الْعلَى ها عهجوزكَذَا إذَا تو 

 ِشيبِة الْحِقيم نع قُصنلَا يو.  

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يلْزمه الْأَقَلُّ ِفي الْأَحواِل كُلِّها ولَو طَلَّقَها قَبلَ الدخوِل يِجب لَها ِنصف الْأَقَلِّ إجماعا وِإنْ 
لَه كُني لَى أَلٍْف إنْ لَما عهجوزِنيفَةَ تأَِبي ح دِعن الثَّاِني فَاِسدو اِئزلُ جطُ الْأَورأَةٌ فَالشرام ِن إنْ كَانَ لَهلَى أَلْفَيع أَةٌ أَورام 
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ى أَلْفَيِن ولَا ينقُص عن أَلٍْف ولَِكن مع هذَا فَِإنْ لَم يكُن لَه امرأَةٌ فَلَها الْأَلْف وِإنْ كَانت لَه امرأَةٌ فَلَها مهر ِمثِْلها لَا يزاد علَ
 ا ذَِلكفَلَه ِجدا ومهاِن فَأَياِئزا جِميعطَاِن جرا الشمهدِعنالْأَقَلِّ و فا ِنصوِل فَلَهخلَ الدا قَبطَلَّقَه لَو.   

 لُهقَو اٍن غَيويلَى حا عهجوزِإنْ تو هطُ ِمنسا الْولَهةُ وِميسالت تحوٍف صصوِر م   

يعِني سمى ِجنس الْحيواِن دونَ وصِفِه ِبأَنْ تزوجها علَى ِحماٍر أَو فَرٍس أَو بقَرٍة أَما إذَا لَم يسم الِْجنس ِبأَنْ تزوجها علَى 
  ِميةُ ولَها مهر الِْمثِْل لتسدابٍة لَا تِصح ا

 لُهقَو  هتاَء ِقيمِإنْ شانَ وويا الْحطَاهاَء أَعإنْ ش ريخم جوالزو   

 ِمثْلَه هملْزلَا ي ِلكَههتسلَالَِة أَنَّ ما ِبدِحيحا صوتِة ثُبِفي الذِّم تثْبانَ لَا يويِبيِد ؛ ِلأَنَّ الْحالْع طُ ِمنسالْو ثُم هتِقيم هملْزا يمِإنو
ِقيمته أَربعونَ ِدينارا إذَا لَم يسم أَبيض فَِإنْ سمى أَبيض فَِقيمته خمسونَ ِدينارا ثُم الْجيد ِعند أَِبي حِنيفَةَ الروِمي والْوسطُ 

و ِدينالس هتِقيم ديِنيفَةَ الْجأَِبي ح دِعن ثُم ِديِديُء الِْهنالرو قَلَاِنييطُ الصسالْوو ِكيرالت ديا الْجمهدِعنو ِديِديُء الِْهنالر
عا فَالْممهدا ِعنأَمِديُء ثَلَاثُونَ والرونَ وعبطُ أَرسالْوونَ وسمفَّى خصاِن قَالَ ِفي الْملْدِص ِفي الْبخالرلَاِء وِر الْغلَى قَدع ربت

 ِحيحالص وا هملُهقَوو.   

 لُها  قَوِمثِْله رها موٍف فَلَهصوِر مٍب غَيلَى ثَوا عهجوزِإنْ تو   

ِصحت فَِة فَلَمولُ الصهجم ب؛ ِلأَنَّ الثَّو ابِه ؛ ِلأَنَّ الثِّيلَيع ِزدي لَمو بالثَّو ذَا إذَا ذَكَرهِر الِْمثِْل وهإلَى م عجةُ فَرِميسالت 
يخيةُ وِميسالت تحا صِريذَاش ا أَوِويرم ا أَوِويرا ِبأَنْ قَالَ هسى ِجنما إذَا سةٌ أَمكَِثري اسنطَاِء أَجإع طَاِئِه أَوإع نيب جوالز ر

   .ِقيمِتِه وتِجب الِْقيمةُ يوم الْعقِْد ِفي الظَّاِهِر وِفي ِروايٍة يوم التسِليِم 

 لُهاِطلٌ  قَوقَِّت بؤالْم كَاحالنِة وعتالْم ِنكَاحو   

لَ ِلامرأَِة خِذي هِذِه الْعشرةَ ِلأَتمتع ِبك أَو متِعيِني ِبنفِْسك أَياما ، وهو باِطلٌ ِبالِْإجماِع وصورةُ ِنكَاِح الْمتعِة أَنْ يقُو
  .وصورةُ الْمؤقَِّت أَنْ يتزوجها ِبشهادِة شاِهديِن عشرةَ أَياٍم أَو شهرا 

 ِلأَنَّ النكَاح لَا يبطُلُ ِبالشروِط الْفَاِسدِة والْفَرق بينهما أَنه ذَكَر لَفْظَ التزِويِج ِفي الْمؤقَِّت ولَم وقَالَ زفَر هو صِحيح ؛
كُونُ مياِطلٌ وطُ برفَالش قَّتؤالْم كَاحالن ازإذَا ج فَرز دِعن ِة ثُمعتِفي الْم هذْكُرِإنْ قَالَ يو أِْبيدكَاِح التى النضقْتا ؛ ِلأَنَّ مدبؤ

 دبؤالْم كَاحالنأِْبيِد ِبِذكِْر الطَّلَاِق والت طَ قَطْعرشو قْدالْع دأَب ه؛ ِلأَن اِئزج كَاحاٍم فَالنِة أَيرشلَى أَنْ أُطَلِّقَك إلَى عِك عتجوزت
طُ لَا يرطَلَ الشبو كَاحالن ازوطُ فَجرالش ِطلُهب.   

 لُهطَلَ  قَوب هدِإنْ رو ازلَى جوالْم هازفَِإنْ أَج قُوفوا مملَاهوِر إذِْن ميِة ِبغالْأَمِد وبالْع ِويجزتو   

اح الْعبِد والْأَمِة إلَّا ِبِإذِْن مولَاهما ؛ ِلأَنَّ الْمراد ِمن الْأَوِل ِبأَنْ باشرا الْعقْد ِبأَنفُِسِهما لَيس هذَا ِبتكْراٍر ِلقَوِلِه ولَا يجوز ِنكَ
ِن الْمولَى فَلَم يِجز الْمولَى حتى مات فَِإنْ وهنا زوجهما الْفُضوِلي فَلَا يكُونُ تكْرارا وقَد قَالُوا ِفيمن تزوج أَمةَ الْغيِر ِبغيِر إذْ
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كَانَ واِرثُه ِممن يِحلُّ لَه وطْؤها بطَلَ النكَاح الْموقُوف ؛ ِلأَنَّ كُلَّ اسِتباحٍة صِحيحٍة طَرأَت علَى اسِتباحٍة موقُوفٍَة فَِإنها 
أَمةَ من لَا يِحلُّ لَه وطْؤها ِمثْلَ أَنْ يِرثَها جماعةٌ أَو يِرثُها ابنه وقَد كَانَ الْميت وِطئَها فَِللْواِرِث الِْإجازةُ تبِطلُها وِإنْ وِرثَ الْ

وف ِبحاِلِه ، وكَذَا إذَا لَم يمت ولَِكن باعها قَبلَ ِخلَافًا ِلزفَر فَِإنه لَم تطْرأْ اسِتباحةٌ صِحيحةٌ علَى موقُوفٍَة فَبِقي الْموقُ
 ازٍة فَأَجوِريهص اٍع أَوضر ةٌ ِمنِميرحا ممهنيبو هنيلٌ بجا راهرتِني إذَا اشعي ِري كَذَِلكتشِة الْمازِفي إج كْمِة فَالْحازالِْإج

ِعن ازا جها ِنكَاحند.  

  .وقَالَ زفَر لَا يجوز ، وكَذَا لَو اشتراها امرأَةٌ فَأَجازت النكَاح فَِإنه يجوز ِعندنا 

 ِللْواِرِث والْمشتِري الِْإجازةَ ؛ ِلأَنَّ وقَالَ زفَر لَا يجوز وأَما الْعبد إذَا تزوج ِبغيِر إذِْن الْمولَى ثُم مات الْمولَى أَو باعه فَِإنَّ
   .الْعبد لَا يستباح ِبالِْملِْك ولَم يطْرأْ علَى اِلاسِتباحِة الْموقُوفَِة ما يناِقضها 

 لُهِر ِر قَويلًا ِبغجر ا أَواهِر ِرضيأَةً ِبغرلٌ امجر جوز لَو كَذَِلكو اهض   

 قَّفوتقِْد لَا يالَةَ الْعح ِجيزم لَه كُني ِإنْ لَمقِْد والَةَ الْعح ِجيزم ِة إذَا كَانَ لَهازلَى الِْإجع قَّفوتا يندِعن قْدلُ أَنَّ الْعالْأَصو
لَا يِلِس وجوِل ِفي الْملَى الْقَبع قَّفوتقِْد يطُ الْعرشي ووا أَندهقُولُ إذَا قَالَ اشذَا فَنه تِلِس فَِإذَا ثَبجاِء الْمرا ولَى مع قَّفوت

غه فَأَجاز قَد زوجت نفِْسي ِمن فُلَانةَ وِهي غَاِئبةٌ فَبلَغها فَأَجازت أَو قَالَت ِهي اشهدوا أَني قَد زوجت نفِْسي ِمن فُلَاٍن فَبلَ
  .فَِإنه لَا يجوز ِعندهما 

وقَالَ أَبو يوسف يجوز ِبالِْإجازِة وأَجمعوا أَنه لَو قَِبلَ عن الْغاِئِب قَاِبلٌ فَِإنه يتوقَّف علَى الِْإجازِة قَالَ ِفي الْمصفَّى رجلٌ 
 هجوزلًا أَنْ يجكَّلَ را ومهدِعن ازةً جاِلغب تِإنْ كَانا واعمإج زجي ةً لَمِغريص تإنْ كَان هتنِكيلُ ابالْو هجوأَةً فَزرام.  

 والْأُم وِبنِت اِلابِن وأَما الْأُخت وِبنت وقَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا يجوز وعلَى هذَا إذَا زوجه ِبمن لَا تقْبلُ شهادته لَها ِبِولَاٍد كَالِْبنِت
 هجلَا و ها ؛ ِلأَنمهةٌ ِمناِحدو هملْزي اِحٍد لَمقٍْد وِن ِفي عيأَترام هجوأَةً فَزرام هجوزلًا أَنْ يجكَّلَ رو لَوفَاقًا وات وزجِت فَيالْأُخ

ِهما ِللْمخالَفَِة ولَا إلَى التنِفيِذ ِفي إحداهما ِلعدِم الْأَولَِويِة وعن أَِبي يوسف يلْزمه واِحدةٌ وتتعين ِببياِن الزوِج إلَى تنِفيِذ
   .والصِحيح الْأَولُ 

 لُهقَو ةَ عناب جوزأَنْ ي مِن الْعِلاب وزجيفِْسِه ون ِه ِمنم   

.  

وقَالَ زفَر لَا يجوز وهذَا إذَا كَانت صِغريةً أَما إذَا كَانت كَِبريةً فَلَا بد ِمن اِلاسِتئْذَاِن حتى لَو تزوجها ِمن غَيِر اسِتئْذَاٍن 
  .ز ِعندهما فَسكَتت أَو ضِحكَت أَو أَفْصحت ِبالرضا لَا يجو

   .وقَالَ أَبو يوسف يجوز ، وكَذَا الْمولَى الْمعِتق والْحاِكم والسلْطَانُ 

 لُها  قَوهِليو ا أَوِجهوِة زطَالَبِفي م ارأَِة الِْخيرِللْمو هانمض حص رهالْم ِليالْو ِمنِإذَا ضو   

  ِبساِئِر الْكَفَالَاِت ويرِجع الْواِلي إذَا أَدى علَى الزوِج إنْ كَانَ ِبأَمِرِه اعِتبارا 
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 لُها  قَولَه رهوِل فَلَا مخلَ الدكَاِح الْفَاِسِد قَبِن ِفي النيجوالز نيالْقَاِضي ب قِإذَا فَرو   

  مجرِد الْعقِْد وِإنما يِجب ِباسِتيفَاِء مناِفِعِه ؛ ِلأَنَّ الْمهر لَا يِجب ِفيِه ِب

 لُهِة  قَولْوالْخ دعب كَذَِلكو   

ير صِحيحٍة كَالْخلْوِة يعِني أَنَّ الْمهر لَا يِجب ِفيِه ِبالْخلْوِة ، وكَذَا لَو لَمسها أَو قَبلَها أَو جامعها ِفي الدبِر ؛ ِلأَنَّ الْخلْوةَ غَ
  ِبالْحاِئِض ، وهو معنى قَوِل الْمشاِيِخ الْخلْوةُ الصِحيحةُ ِفي النكَاِح الْفَاِسِد كَالْخلْوِة الْفَاِسدِة ِفي النكَاِح الصِحيِح 

 لُهلَىقَواد عزا لَا يِمثِْله رها ما فَلَهلَ ِبهخى فَِإنْ دمسالْم    

هذَا إذَا كَانَ ثَمةَ مسمى أَما إذَا لَم يكُن وجب مهر الِْمثِْل باِلغا ما بلَغَ ويعتبر الِْجماع ِفي الْقُبِل حتى يِصري مستوِفيا 
 لُهِة قَوايهِه كَذَا ِفي النلَيقُوِد ععِللْم  

   ِعدةُ وعلَيها الْ 

؛ ِلأَنه وطٌْء أَوجب كَمالَ الْمهِر ويعتبر ابِتداؤها ِمن وقِْت التفِْريِق أَو ِعند عزِم الْواِطِئ علَى ترِك وطِْئها لَا ِمن آِخِر 
 ِحيحالص وطَآِت هالْو.  

ِإنْ كَانت حاضت ثَلَاثَ ِحيٍض بعد آِخِر وطْأٍَة قَبلَ التفِْريِق فَقَد انتقَضت ِعدتها ِعنده وقَالَ زفَر هو ِمن آِخِر وطْأٍَة وِطئَها فَ
يق محلَّ الطَّلَاِق اُعتِبرت إنَّ التفِْريق ِفي الْعقِْد الْفَاِسِد ِمثْلَ الطَّلَاِق ِفي النكَاِح الصِحيِح فَِإذَا حلَّ التفِْر: وأَصحابنا يقُولُونَ 

 لُهقَو هةُ ِمنالِْعد  

   ويثْبت نسب ولَِدها  

  .؛ ِلأَنَّ النسب يحتاطُ ِفي إثْباِتِه إحياًء ِللْولَِد ويعتبر ابِتداُء مدِة الْحمِل ِمن وقِْت الْعقِْد ِعندهما 

 دمحقَالَ مِهولَيعو ِحيحالص وهوِل ، وخقِْت الدو ِمن   

 لُهى قَووالْفَت  

   ومهر ِمثِْلها يعتبر ِبأَخواِتها وعماِتها وبناِت عمها ولَا يعتبر ِبأُمها ولَا خالَِتها إذَا لَم تكُن ِمن قَِبيلَِتها  

ةَ تنسب إلَى قَِبيلَِة أَِبيها وتشرف ِبِهم فَِإنْ كَانت الْأُم ِمن قَِبيلَِة أَِبيها ِبأَنْ كَانت ِبنت عم أَِبيها فَِحينِئٍذ يعتبر ؛ ِلأَنَّ الْمرأَ
مهٍر ولَيس لَها ِمثَالٌ ِفي قَِبيلَِة أَبوها ِفي الْماِل والْجماِل ِبمهِرها وسِئلَ أَبو الْقَاِسِم الصفَّار عن امرأٍَة زوجت نفْسها ِبغيِر 

   .فَقَالَ ينظَر إلَى قَِبيلٍَة أُخرى ِمثْلَ قَِبيلَِة أَِبيها فَيقْضى لَها ِبِمثِْل مهِر ِمثِْلها ِمن ِنساِء ِتلْك الْقَِبيلَِة 

 لُهقَو  
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 الِْمثِْل أَنْ يتساوى الْمرأَتاِن ِفي السن والْجماِل والْماِل والْعقِْل والديِن والنسِب والْبلَِد والْعصِر ويعتبر ِفي مهِر 
   والِْعفَِّة 

نمتو رهذَ الْمأْخى تتا حهفْسن عنمأَِة أَنْ ترِللْمِة ووبالثُّيِة وكَارالْبو نيعا تِل كَمدا ِفي الْبقُّهح نيعتى يتا حِبه اِفرسأَنْ ي هع
ي الْمعجلَ حقُّه ِفي الْمبِدِل ولَيس ِللزوِج أَنْ يمنعها ِمن السفَِر والْخروِج ِمن منِزِلِه وِزيارِة أَهِلها حتى يوفِّيها الْمهر كُلَّه يعِن

 قَطَتا أَسها ؛ ِلأَنهفْسن عنما أَنْ تلَه سلًا لَيجؤم كُلُّه رهِإنْ كَانَ الْملَ الِْإيفَاِء وِتيفَاِء قَبِس ِلِلاسبالْح قح لَه سلَي ه؛ ِلأَن
 اِئعِع فَِإنَّ الْبيا ِفي الْبأِْجيِل كَما ِبالتقَّهح عنما أَنْ تا فَلَهالإذَا كَانَ ح رهأَنَّ الْم اِصلُهحِبيِع والْم سبح لَه سلَي نلَ الثَّمإذَا أَج

ذَِلك ِبِرضاها وأَرادت بعد ذَِلك نفْسها حتى تستوِفيه كُلَّه ولَو بِقي ِمنه ِدرهم واِحد ِبالِْإجماِع فَِإنْ مكَّنته ِمن نفِْسها قَبلَ 
 تا إذَا كَانا أَماها ِبِرضلَ ِبهخا إذَا دِفيم الِْخلَافو ا ذَِلكلَه سا لَيمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن ا ذَِلكِر فَلَههِل الْمِلأَج عنمأَنْ ت

نةً فَلَها أَنْ تمتِنع ِباِلاتفَاِق وأَما إذَا كَانَ الْمهر مؤجلًا فَلَيس لَها أَنْ تمتِنع ِعندهما ، وكَذَا إذَا حلَّ مكْرهةً أَو صِبيةً أَو مجنو
لَه تثْبفَلَا ي سبا الْحلَه وِجبي لَم قْد؛ ِلأَنَّ الْع ِنعتما أَنْ تلَه سلُ لَيالْأَج ذَِلك دعا ب.  

وقَالَ أَبو يوسف إذَا كَانَ الْمهر مؤجلًا فَلَها أَنْ تمتِنع إذَا لَم يكُن دخلَ ِبها وِإنْ كَانَ بعضه حالا وبعضه مؤجلًا فَلَه أَنْ 
   .يدخلَ ِبها إذَا أَعطَاها الْحالَّ 

  

  وعفُر   

علٌ بجا رلُهلَ ِفيِه قَوأْكُولًا فَِإنَّ الْقَوكُونَ مإلَّا أَنْ ي لُهلُ قَوِر فَالْقَوهالْم ِمن وقَالَ هةٌ وِديه وه ٍء فَقَالَتيأَِتِه ِبشرثَ إلَى ام
ِخ واللَّبِن والْحلْوى والشِوي وما لَا يبقَى ويفْسد وأَما الِْحنطَةُ يعِني ما يكُونُ ِمنه مهيأً ِللْأَكِْل ِمثْلَ الْخبِز والرطَِب والِْبطِّي

ِمن هِسبحأَنْ ي لَه سِة لَيوالِْكساِر والِْخم ِه ِمنلَيع ِجبا كَانَ يِقيلَ مو لُهلُ قَوةُ فَالْقَوياةُ الْحالشو ِقيقالدو ِعريالشِر وهالْم 
 هأَن ِهيةُ وِجيبأَلَةٌ عسا منهوِج ورالْخ را أَمئَ لَهيهِج أَنْ يولَى الزع سقَالَ لَي فقُولُ ِفي الْخا تفَّاِر فَمِقيلَ ِلأَِبي الْقَاِسِم الص

 ؛ ِلأَنها منِهيةٌ عن الْخروِج دونَ أَمِتها رجلٌ تزوج امرأَةً علَى عبٍد ِبعيِنِه لَا يِجب علَى الزوِج خفُّها ويِجب علَيِه خف أَمتها
 اِئزج قوِل فَالِْعتخالد دعب هقَتتِإنْ أَعاِطلٌ وب قوِل فَالِْعتخلَ الدقَب قَهتا فَأَعهإلَي هفَعدا وا فَاِسدٍة ِنكَاحاِريلَى جا عهجوزت لَوو

 كَانَ لَه لَوا واِئهضأَع ٍو ِمنضا كَعطِْنها ِفي با ؛ ِلأَنَّ ما لَهطِْنها ِفي بمةَ واِريفَِإنَّ الْج ا لَهطِْنهكُونُ ِفي با يلَى أَنَّ ملَى عبح
وزالَّةً فَتٍم حهِدر أٍَة أَلْفرلَى املَى علَى أَلٍْف عا عهجوزت لَواِطلٌ وأِْجيلُ بالتا وِمثِْله رهم ا كَانَ لَههلَيا علَهجؤلَى أَنْ يا عهج

ا ولَه رهلَى أَنْ لَا ما عهجوزت ا لَوا كَمِمثِْله رها ملَهو كَاحالن ازِه أَلْفًا جلَيع درأَنْ ت ِفقنلَى أَنْ لَا يلَى أَلٍْف عا عهجوزت لَو
علَيها كَانَ لَه الْأَلْف والنفَقَةُ ولَو تزوجها علَى أَنْ يهب ِلأَِبيها أَلْف ِدرهٍم كَانَ لَها مهر ِمثِْلها سواٌء وهب ِلأَِبيها أَلْفًا أَو لَا 

لَه بهكُلُّ فَِإنْ و لْعذَا الْخه ِبهشلَا يالِْمثِْل و رها مكَانَ لَه اِهمرلَى دك عتجوزا تِإنْ قَالَ لَهِة وِفي الِْهب ِجعرأَنْ ي كَانَ لَه 
اِئِل ِمنسِذِه الْمه   

   .الْفَتاوى الْكُبرى 
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 لُهقَو  

    كَانت أَو ِكتاِبيةً ويجوز تزِويج الْأَمِة مسِلمةً 

.  

وقَالَ الشاِفِعي لَا يجوز تزِويج الْأَمِة الِْكتاِبيِة ويجوز أَنْ يطَأَها ِبِملِْك الْيِمِني ويجوز أَنْ يتزوج أَمةً وِإنْ قَدر علَى ِنكَاِح 
  .حرٍة ِعندنا 

لَا ي اِفِعيقَالَ الشٍة ورلَى ِنكَاِح حع رإذَا قَد وزج.   

 لُهقَو  

   ولَا يجوز أَنْ يتزوج أَمةً علَى حرٍة  

  .الِْعدِة ، وكَذَا لَا يجوز ِنكَاح الْأَمِة والْحرةُ تعتد ِمنه ِفي قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الْحرةَ ِفي حبِسِه ما دامت ِفي 

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يجوز إذَا كَانت معتدةً ِمن طَلَاٍق باِئٍن ويجوز ِنكَاح الْأَمِة علَى الْمكَاتبِة ويجوز تزِويج الذِّميِة 
 لُهِة قَوِلمسلَى الْمع  

   مِة ويجوز تزِويج الْحرِة علَى الْأَ 

 لَامِه السلَيِلِه عِة { ِلقَولَى الْأَمةُ عرالْح كَحنتِة ورلَى الْحةُ عالْأَم كَحنلَا ت {.   

 لُهقَو  

 ذَِلك ِمن أَكْثَر جوزتأَنْ ي لَه سلَياِء والِْإماِئِر ورالْح ا ِمنعبأَر جوزتأَنْ ي رِللْحو    

ولَا يجوز ِللْعبِد أَنْ يتزوج أَكْثَر ِمن اثْنتيِن وقَالَ ماِلك يجوز ؛ ِلأَنه ِعنده ِفي النكَاِح ِبمنِزلَِة الْحر قَالَ الْخجنِدي ِللْعبِد أَنْ 
ِن كَانيترا حمهنيب عمجيِن ويأَترام جوزتِن ييتأَم ا أَوت.   

  

   قَولُه فَِإنْ طَلَّق الْحر إحدى الْأَربِع طَلَاقًا باِئنا لَم يجز لَه أَنْ يتزوج راِبعةً غَيرها حتى تنقَِضي ِعدتها  

 ِفي الْمنتقَى رجلٌ لَه أَربع ِنسوٍة فُِقدت إحداهن لَم يكُن لَه أَنْ يتزوج ِبِخلَاِف ما إذَا ماتت فَِإنه يجوز أَنْ يتزوج راِبعةً قَالَ
قُودةَ لَم يكُن لَه أَنْ مكَانها أُخرى حتى يأِْتيه خبر موِتها أَو تبلُغَ ِمن السن ما لَا يِعيش ِمثْلُها إلَى ذَِلك الزماِن وِإنْ طَلَّق الْمفْ

جوزتي ٍر ثُمهثَلَاثَةَ أَش صبرتاِس فَيالِْإي دلُغَ حبت ا أَوِلهإلَّا ِبقَو ذَِلك لَمعلَا يو تقَضان ا قَدهتأَنَّ ِعد لَمعى يتح جوزتي   

 لُهقَو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                684

   اها ثُم أُعِتقَت فَلَها الِْخيار حرا كَانَ زوجها أَو عبدا وِإنْ زوج الْأَمةَ مولَ 

ِخياِر وِخيارها ِفي الْمجِلِس الَِّذي تعلَم ِفيِه ِبالِْعتِق وتعلَم ِبأَنَّ لَها الِْخيار فَِإنْ عِلمت ِبالِْعتِق ولَم تعلَم ِبالِْخياِر ثُم عِلمت ِبالْ
ِفي مجِلٍس آخر فَلَها الِْخيار ِفي ذَِلك الْمجِلِس ، وهو فُرقَةٌ ِبغيِر طَلَاٍق ويبطُلُ ِخيارها ِبالِْقياِم عن الْمجِلِس كَِخياِر 

 لُهِة قَوريخالْم  

   وكَذَا الْمكَاتبةُ  

وا ِبِإذِْن مهجوزِني إذَا تعي ارا الِْخيفَلَه ِتقَتأُع ا ثُملَاه.  

   .وقَالَ زفَر لَا ِخيار لَها ؛ ِلأَنَّ الْعقْد نفَذَ علَيها ِبِرضاها وِلهذَا كَانَ الْمهر لَها 

 لُهقَو  

   اح ولَا ِخيار لَها فَِإنْ تزوجت الْأَمةُ ِبغيِر إذِْن مولَاها ثُم أُعِتقَت صح النكَ 

 لَم ا أَوقَهتأَع كَاحالن ازِد إذَا جيكُونُ ِللسي رهالْمو ِدينجاِر قَالَ الْخوِت الِْخيلَى ثُباًء عةَ ِبنالْأَم صا خمِإنو دبكَذَا الْعو ،
لَ الْعولُ قَبخلَ الدصاٌء حوسا وِتقْهعِد ييِللس رهِق فَالْملَ الِْعتلَ قَبخفَِإنْ د قْدالْع ازا جقَهتى أَعتح زجي ِإنْ لَمو هدعب اِق أَوت

   .وِإنْ كَانَ الدخولُ بعد الِْعتِق فَالْمهر لَها 

  

 داِحٍد إحقٍْد وِن ِفي عيأَترام جوزت نمو لُهى قَورالْأُخ طَلَ ِنكَاحبو ِحلُّ لَهالَِّتي ت ِنكَاح حا صهِنكَاح ِحلُّ لَها لَا يماه   

  .ويكُونُ الْمهر كُلُّه ِللَِّتي صح ِنكَاحها ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

ِمثْلَيِهما فَما أَصاب الَِّتي صح ِنكَاحها لَِزم وما أَصاب الْأُخرى وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يقَسم الْمسمى علَى قَدِر مهِر 
 بطَلَ وسواٌء سمى ِلكُلِّ واِحدٍة مهرا أَو جمعهما وقَولُه وبطَلَ ِنكَاح الْأُخرى ولَو دخلَ ِبها فَلَها تمام مهِر ِمثِْلها باِلغا ما

   .بلَغَ علَى ِقياِس قَوِل أَِبي حِنيفَةَ وعلَى قَوِلِهما لَها مهر ِمثِْلها لَا يجاِوز ِبِه ِحصتها ِمن الْمسمى 

 لُهقَو  

   وِإذَا كَانَ ِبالْمرأَِة عيب فَلَا ِخيار ِلزوِجها  

ِخيار ِبالْعيوِب الْخمسِة الْجنوِن والْجذَاِم والْبرِص والرتِق والْقَرِن وِإذَا تزوج امرأَةً ِبشرِط أَنها ِعندنا وِعند الشاِفِعي يثْبت الْ
لٌ وعقْلٌ زاِئلٌ ولُعاب ساِئلٌ فَِإنه لَا ِبكْر شابةٌ جِميلَةٌ فَوجدها ثَيبا عجوزا عمياَء بخراَء شوهاَء ذَات قُروٍح لَها ِشق ماِئ

  .ِخيار لَه كَذَا ِفي الْمبسوِط 

 دِعن ازاِئلٌ جقْلٌ زعاِئلٌ وم ِشقاِئلٌ وس ابا لُعاَء لَههوش اَء أَويمع هجوأَةً فَزرام هجوزأَنْ ي كَّلَهى إذَا واوِفي الْفَتأَِبي و
  .حِنيفَةَ 
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 ٍني أَوِعن أَو ِصيخ ا ِمنهجوٍل فَزجر ا ِمنهجوزلًا أَنْ يجأَةُ ررالْم كَّلَتكَذَا إذَا وو ، وزجلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
الْخِصي والِْعنِني سنةً وتخير ِفي الْمجبوِب ِللْحاِل ولَو وكَّلَه أَنْ يزوجه مجبوٍب جاز ِعنده ِخلَافًا لَهما غَير أَنها تؤجلُ ِفي 

نْ يزوجه أَمةً فَزوجه امرأَةً فَزوجه امرأَةً لَا تكَاِفئُه جاز ِعند أَِبي حِنيفَةَ ، وكَذَا إذَا زوجه صِغريةً لَا تجامع جاز وِإنْ وكَّلَه أَ
 أَو تةً كَانِغريِنيفَةَ صأَِبي ح دِعن زجي ه لَمتِكيلُ ِبنالْو هجوفَِإنْ ز ازلٍَد جو أُم ةً أَوبكَاتم ةً أَوربدم هجوفَِإنْ ز زجي ةً لَمرح

   .ِبريةً يجوز كَِبريةً وِعندهما إذَا كَانت كَ

 لُهقَو  

  فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دأَِة ِعنرِللْم ارفَلَا ِخي صرب أَو ذَامج ونٌ أَونِج جوِإذَا كَانَ ِبالزو   

.  

ِخلَاِف جاِنِبِه ؛ ِلأَنه متمكِّن ِمن دفِْع الضرِر ِبالطَّلَاِق وقَالَ محمد لَها الِْخيار دفْعا ِللضرِر عنها كَما ِفي الْجب والْعنِة ِب
أَولَى وِلأَنها يلْحقُها الضرر ِبالْمقَاِم مع الْجنوِن أَكْثَر ِمما يلْحقُها ِبالْمقَاِم مع الِْعنِني فَِإذَا ثَبت لَها الِْخيار مع الِْعنِني فَهذَا 

ولَهما أَنَّ ِفي الِْخياِر إبطَالَ حق الزوِج وِإنما ثَبت ِفي الْجب والْعنِة ؛ ِلأَنهما يِخلَّاِن ِبالْوطِْء وهِذِه الْعيوب غَير مِخلٍَّة ِبِه 
  ِه إياها وهذَا موجود قَولُه وِلأَنَّ الْمستحق علَى الزوِج تصِحيح مهِرها ِبوطِْئ

  أَةُ ذَِلكرالْم تا إنْ طَلَبمهنيب اِكمالْح قِإلَّا فَرا وهلَ إلَيصلًا كَاِملًا فَِإنْ ووح اِكمالْح لَها أَجينفَِإنْ كَانَ ِعن   

تر تا إذَا كَانقَاَء أَمتر كُنت ذَا إذَا لَما ههجوز تدجِني إذَا وعِني يالِْعن كْمِكلُ حشثَى الْمنالْخ كْمحا ولَه ارقَاَء فَلَا ِخي
  .خنثَى والِْعنني من لَه صورةُ آلٍَة ولَيس لَه معناها ، وهو الِْجماع وقَولُه حولًا أَي سنةً شمِسيةً 

دايِة قَمِريةً ، وهو الصِحيح فَالشمِسيةُ ثَلَاثُِمائٍَة وخمسةٌ وِستونَ يوما والْقَمِريةُ ثَلَاثُِمائٍَة وأَربعةٌ وخمسونَ يوما وِفي الِْه
  .وأَولُ السنِة 

 الترافُِع ويحسب علَيِه أَيام الْحيِض وشهر رمضانَ ولَا يحسب علَيِه مرضه ِقيلَ ِمن ِحِني يترافَعاِن ولَا يحسب علَيِه ما قَبلَ
ادإلَى الْقَاِضي و ذَِلك دعا بافَعرتةً ونس لَهإذَا أَج ِل ثُمِبِخلَاِف الْأَو هنلُو عخت ةَ قَدنا ؛ ِلأَنَّ السهضرلَا مِصلْ وي لَم هأَن تع

إلَيها وقَالَ هو قَد وِطئْتها نظَر إلَيها النساُء فَِإنْ قُلْن ِهي ِبكْر فَالْقَولُ قَولُها وخيرت ويجِزئ ِفيِه شهادةُ الْواِحدِة الْعدلَِة 
   واِلاثْنتاِن

ع نيلَا عو ثَقأَوطُ ووِميِنِه فَِإنْ أَحي عم لُهلُ قَوفَالْقَو بثَي ِهي ِإنْ قُلْنةُ وكَارالْب ِهيِل وِبالْأَص تقَوت نهتادها ؛ ِلأَنَّ شهلَي
بثَي تفَِإنْ كَان ريخلَا ت لَفِإنْ حكُوِل وا ِبالنِدهأَيِلت تريِمِني خالْي نكَلَ عن كِإنْ شِميِنِه وي عم لُهلُ قَوِل فَالْقَوا ِفي الْأَص

النساُء ِفي أَمِرها فَِإنها تؤمر حتى تبولَ علَى الِْجداِر فَِإنْ رمت ِبِه علَيِه فَِهي ِبكْر وِإلَّا فَِهي ثَيب وِقيلَ تمتحن ِببيضِة الديِك 
ا فَِإنْ فَِإنْ وهريخي ِة فَِإنَّ الْقَاِضيكَاروِر الْبِبظُه اِفِه أَوِترا ِباعا إمطَأْهي لَم هأَن تإذَا ثَب ثُم ِبكْر ِإلَّا فَِهيو بثَي ا فَِهيهتِسع

دعب ارا ِخيلَه كُني لَما وقُّهطَلَ حب هعم قَامالْم تارتطْلَاِن اخِبب تِضيا رهكَاِح ؛ ِلأَنذَا النةَ ِفي هومصلَا خا ودأَب ذَِلك 
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ا قَولُ أَِبي حقِّها وِإنْ طَلَبت الْفُرقَةَ فَرق الْقَاِضي بينهما وهِذِه الْفُرقَةُ يختص سببها ِبالْحاِكِم فَلَا تقَع إلَّا ِبتفِْريِق الْحاِكِم وهذَ
 قَعقُولُ لَا تِنيفَةَ يو حأَبِة وريخاِر الْمِخيقَِة وتعاِر الْماِء كَِخيإلَى الْقَض اجتحلَا يا واِرهِتيفِْس اخفِْرقَةُ ِبنالت قَعا تمهدِعنِنيفَةَ وح

  .ما كَِخياِر الْمدِركَِة ثُم هذَا التخِيري لَا يقْتِصر علَى الْمجِلِس ِفي ظَاِهِر الروايِة الْفُرقَةُ ما لَم يقُلْ الْقَاِضي فَرقْت بينكُ

 لُهِج قَووِيِري الزخا كَتاهالْقَاِضي إي ِيريخِة ؛ ِلأَنَّ تريخاِر الْمِه كَِخيلَيع ِصرقْتي فوسأَِبي ي نعو  

   انت الْفُرقَةُ تطِْليقَةً باِئنةً وكَ 

ثُم إذَا فَرق بينهما وتزوجها بعد ذَِلك لَم يكُن لَها ِخيار وِإنْ تزوجت الْمرأَةُ رجلًا وِهي تعلَم أَنه ِعنني فَلَا ِخيار لَها وِإذَا 
 وكَانَ زوجها ِعنينا لَم يؤجلْه الْحاِكم ؛ ِلأَنه لَا حق لَها ِفي الْوطِْء ولَو أَقَامت امرأَةُ الِْعنِني معه بعد كَانت الْمرأَةُ رتقَاَء

   مِضي الْأَجِل

 لُ ذَِلكفْعا تها ؛ ِلأَنذَا ِرضه كُني ِة لَمعاجضةً ِفي الْمطَاِوعم ِضيتر قَد ا فَِإنْ قَالَتضلَى الرع لُّ ذَِلكداِلِه فَلَا يا ِلحارِتباخ
طِْء ولٍّ ِللْوحِبم سلَي ه؛ ِلأَن ةَ ِبذَِلكرِة فَلَا ِعبدا ِفي الْمِرهبا ِفي دِطئَهِإنْ وقَاِط وِبالِْإس ِريحصذَا تا ؛ ِلأَنَّ ههارطَلَ ِخيِإنْ ب

وِطئَها وِهي حاِئض سقَطَ ِخيارها وِإنْ وصلَ إلَى غَيِرها ِفي الْمدِة لَم يعتبر ذَِلك ولَا يبطُلُ الْأَجلُ ؛ ِلأَنَّ وطَْء غَيِرها لَا 
لْمدةُ وقَد جن فَرق الْقَاِضي بينهما وكَانَ ذَِلك طَلَاقًا ؛ ِلأَنَّ ِللْقَاِضي يستِقر ِبِه مهرها فَلَا ِعبرةَ ِبِه ولَو أَجلَ الِْعنني فَمضت ا

رقَته طَلَاق الطَّلَاق علَى امرأَِة الْمجنوِن ِمن طَِريِق الْحكِْم ولَو أَنَّ الْمجنونَ زوجه أَبوه فَلَم يِصل إلَيها لَم يؤجلْه ؛ ِلأَنَّ فُ
 فوسأَِبي ي دلَى ِعنوإلَى الْم ِفي ذَِلك ارا فَالِْخيينِة ِعنالْأَم جوِإذَا كَانَ زِل وِبِخلَاِف الْأَو لَه ونُ لَا طَلَاقنجالْمو.  

 لُهِة قَوإلَى الْأَم دمحقَالَ مو  

   د خلَا ِبها ولَها كَمالُ الْمهِر إذَا كَانَ قَ 

   .؛ ِلأَنَّ خلْوةَ الِْعنِني صِحيحةٌ تِجب ِبها الِْعدةُ 

 لُهقَو  

  لْهجؤي لَماِل وا ِفي الْحمهنيب قا فَروببجِإنْ كَانَ مو   

 الْمهِر وعلَيها الِْعدةُ ِفي قَوِل أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يِجب ِنصف الْمهِر ؛ ِلأَنه لَا فَاِئدةَ ِفي انِتظَاِرِه ثُم إذَا خلَا ِبها فَلَها كَمالُ
قَعلَا يِتظَاِر وِة ِفي اِلانِم الْفَاِئدداِل ِلعِفي الْح ريخا تها فَِإنِبيص ا أَواِلغب وببجاٌء كَانَ الْموسةُ والِْعد ِجبتو ِبيالص ِمن طَلَاق 

إلَّا ِفي هِذِه الْحالَِة وِإذَا أَسلَمت امرأَته بعدما عقَلَ وأَبى أَنْ يسِلم فَرق الْقَاِضي بينهما وِعند أَِبي يوسف لَا يفَرق بينهما 
 لَهقَو ِركدى يتح  
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 لُ كَمجؤي ِصيالْخو نيلُ الِْعنجؤا ي   

؛ ِلأَنَّ الْوطَْء مرجو ِمنه ، وهو الَِّذي أُخِرجت أُنثَياه وبِقي ذَكَره فَهو والِْعنني سواٌء ولَو كَانَ بعض الذَّكَِر مجبوبا وبِقي ما 
 أَنه لَا يتمكَّن ِمن الِْجماِع وقَالَ هو أَنا أَتمكَّن ِمنه قَالَ بعضهم الْقَولُ قَولُه ؛ ِلأَنَّ لَه ما يمِكن ِبِه ِمن الِْجماِع فَقَالَت الْمرأَةُ

 فعض هضعب إذَا قُِطع ا ؛ ِلأَنَّ الذَّكَرلُهلُ قَوالْقَو مهضعقَالَ بو ِبِه الِْإيلَاج ِكنمي.   

  ه قَولُ

وِإذَا أَسلَمت الْمرأَةُ وزوجها كَاِفر عرض علَيِه الْقَاِضي الِْإسلَام فَِإنْ أَسلَم فَِهي امرأَته وِإنْ أَبى فَرق بينهما وكَانَ  
   ذَِلك طَلَاقًا باِئنا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد 

  . داِر الِْإسلَاِم وهذَا إذَا كَانا ِفي

وقَالَ أَبو يوسف لَيس ِبطَلَاٍق وهذَا إذَا كَانَ باِلغا عاِقلًا أَما إذَا كَانَ مجنونا فَِإنَّ الْقَاِضي يحِضر أَباه فَيعِرض علَى الْأَِب 
ِلك طَلَاقًا باِئنا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي محمٍد وِإنْ كَانَ أَبوه قَد مات ولَه أُم عرض الِْإسلَام فَِإنْ أَسلَم وِإلَّا فَرق بينهما وكَانَ ذَ

قَاِضي الِْإسلَام فَِإنْ أَسلَم وِإلَّا علَيها كَالْأَِب فَِإنْ أَسلَمت وِإلَّا فَرق بينهما وِإنْ كَانَ الزوج صِغريا يعِقلُ الِْإسلَام عرض علَيِه الْ
 ِمن وجرم اكنه لَامٍض ؛ ِلأَنَّ الِْإسثَلَاثَ ِحي ِحيضى تتح ِبنيا لَا تهِب فَِإنراِر الْحِفي د تلَمةُ إذَا أَسِبيرا الْحأَما ومهنيب قفَر

 ضرِج إلَّا أَنَّ الْعوا الزِعيجطَلَاقًا ر هأَترام طَلِّقالْم هبِكٍن فَأَشمم رِه غَيلَيع.   

 لُهقَو  

ولَم وِإنْ أَسلَم الزوج وتحته مجوِسيةٌ عرض علَيها الِْإسلَام فَِإنْ أَسلَمت فَِهي امرأَته وِإنْ أَبت فَرق الْقَاِضي بينهما  
   تكُن الْفُرقَةُ طَلَاقًا 

 وهِل ، وجِة الرِجه ِمن اكنقَةَ ها فَِإنَّ الْفُرلَهأَلَِة قَبسٍل ِللطَّلَاِق ِبِخلَاِف الْمِبأَه تسأَةُ لَيرالْما وِلهِقب ِمن اَءتقَةَ ج؛ ِلأَنَّ الْفُر
 لُهِل الطَّلَاِق قَوأَه ِمن  

   نْ كَانَ دخلَ ِبها فَلَها الْمهر فَِإ 

  .يعِني إذَا فَرق بينهما ِبِإباِئها 

  

   قَولُه وِإنْ لَم يكُن دخلَ ِبها فَلَا مهر لَها  

ا كَالْمفِْسهةً ِلناِنعم تاروِل فَصخلَ الدا قَبِلهِقب ِمن اَءتقَةَ جاُء ؛ ِلأَنَّ الْفُرإب ِدينجوِل قَالَ الْخخلَ الدا قَبِجهوِن زِة ِلابعطَاو
 فوسأَِبي ي دا ِعنضأَي خفَس وِتِه فَهِجه ِإنْ كَانَ ِمنا واعمإج خفَس وأَِة فَهرالْم لَ ِمنصِن إذَا حيجوِد الزةُ أَحِردلَاِم والِْإس

ِهمِفي ِكلَي طَلَاق لَامِج الِْإسواُء الزِإبو خةُ فَسدِنيفَةَ الرِل أَِبي حِفي قَوو ا طَلَاقمٍد ِكلَاهمحِل مِفي قَوا و.   
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 لُهقَو  

   يٍض فَِإذَا حاضت بانت ِمن زوِجها وِإذَا أَسلَمت الْمرأَةُ ِفي داِر الْحرِب لَم تقَع الْفُرقَةُ علَيها حتى تِحيض ثَلَاثَ ِح 

وِإنْ لَم تكُن ِمن ذَواِت الْحيِض فَثَلَاثَةُ أَشهٍر ولَا فَرق بين الْمدخوِل ِبها وغَيِر الْمدخوِل ِبها ِفي ذَِلك أَي ِفي توقُِّف وقُوِع 
 هِذِه الِْحيض لَا تكُونُ ِعنده فَيستِوي ِفيها الْمدخولَةُ وغَيرها ثُم ننظُر إنْ كَانت الْفُرقَةُ قَبلَ الْفُرقَِة علَى ثَلَاِث ِحيٍض ؛ ِلأَنَّ

 يِجب علَيها ثَلَاثُ ِحيٍض قَولُه لَم الدخوِل فَلَا ِعدةَ علَيها وِإنْ كَانت بعده فَكَذَا لَا ِعدةَ علَيها ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما
 ِضيقَةُ ِبمالْفُر تقَعإذَا و ا ثُملَى ِنكَاِحِهما عمفَه جوالز لَمأَس لَو هأَن هتٍض فَاِئدثَلَاثَ ِحي ِحيضى تتقَةُ حا الْفُرهلَيع قَعت

  .اٍق ِعندهما ثَلَاِث ِحيٍض فَِهي فُرقَةٌ ِبطَلَ

   .وقَالَ أَبو يوسف فُرقَةٌ ِبغيِر طَلَاٍق وِإنْ كَانَ الزوج هو الْمسِلم فَِهي فُرقَةٌ ِبغيِر طَلَاٍق 

 لُهقَو  

   وِإذَا أَسلَم زوج الِْكتاِبيِة فَهما علَى ِنكَاِحِهما  

يب كَاحالن ِصحي ه؛ ِلأَن لُهلَى قَوقَى أَوباًء فَلَأَنْ يِتدا ابمهن  

   وِإذَا خرج أَحد الزوجيِن إلَينا ِمن داِر الْحرِب مسِلما وقَعت الْبينونةُ بينهما  

 لُهقَو قَعلَا ت اِفِعيالش دِعنو  

 الْب تقَعا ومهدأَح ِبيِإذَا سةُ وونني   

 لُهِن قَويارِن الدايبِلت  

   وِإنْ سِبيا معا لَم تقَع الْبينونةُ  

 ارلَا دو ا ِدينِبِهم ِلفتخي لَم ه؛ ِلأَن.   

 لُهقَو  

   يها ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِإذَا خرجت الْمرأَةُ إلَينا مهاِجرةً جاز أَنْ تتزوج ولَا ِعدةَ علَ 

ولَا تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر { وقَالَا علَيها الِْعدةُ ؛ ِلأَنَّ الْفُرقَةَ وقَعت بعد الدخوِل ِفي داِر الِْإسلَاِم وِلأَِبي حِنيفَةَ قَوله تعالَى 
 {كسما تِوِجيهزت ِع ِمننِفي الْمو لُهِتِه قَومِبِعص   
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   فَِإنْ كَانت حاِملًا لَم تتزوج حتى تضع حملَها  

ي لَا وعن أَِبي حِنيفَةَ أَنه يجوز النكَاح ولَا يِقر ِبها الزوج حتى تضع حملَها كَما ِفي الْحاِمِل ِمن الزنا ؛ ِلأَنَّ ماَء الْحرِب
   .حرمةَ لَه فَحلَّ محلَّ الزنا وجه الْأَوِل أَنها حاِملٌ ِبولٍَد ثَاِبِت النسِب فَتمنع ِمن النكَاِح احِتياطًا 

 لُهقَو  

   رقَةً ِبغيِر طَلَاٍق وِإذَا ارتد أَحد الزوجيِن عن الِْإسلَاِم وقَعت الْبينونةُ بينهما فُ 

  .ِعندهما 

 رم فوسو يأَباِء وِبالِْإب ربتعي وِر طَلَاٍق هيقَةٌ ِبغفُر ا فَِهيهِمن تِإنْ كَانو طَلَاق ِج فَِهيوالز ةُ ِمندالر تإنْ كَان دمحقَالَ مو
 ِمن أَصِلِه أَنَّ إباَء الزوِج لَيس ِبطَلَاٍق فَالردةُ كَذَِلك وأَبو حِنيفَةَ فَرق بينهما ووجهه أَنَّ الردةَ علَى أَصِلِه ِفي الِْإباِء ؛ ِلأَنَّ

 ؛ ِلأَنه يفَوت الِْإمساك ِبالْمعروِف فَيِجب مناِفيةٌ ِللنكَاِح والطَّلَاق واِقع فَتعذَّرت الردةُ أَنْ تجعلَ طَلَاقًا ِبِخلَاِف الِْإباِء
التسِريح ِبالِْإحساِن وِلهذَا تتوقَّف الْفُرقَةُ ِبالِْإباِء علَى الْقَضاِء ولَا تتوقَّف ِبالردِة وسواٌء كَانَ ارِتداد أَحِد الزوجيِن قَبلَ 

ب وِل أَوخلَى الدع ربجتقَةُ والْفُر قَعا تهجوز قفَارِلت تدتأَةٌ اررقَِط املْتا قَالَ ِفي الْمندكَاِح ِعنالن خفَس وِجبي هفَِإن هدع
ها الْأَوِل قَالَ ِفي الْمصفَّى يجدد الْعقْد ِبمهٍر يِسٍري الِْإسلَاِم وتعزر خمسةً وسبِعني سوطًا ولَيس لَها أَنْ تتزوج إلَّا ِبزوِج

  .رِضيت أَو أَبت يعِني أَنها تجبر علَى تجِديِد النكَاِح 

 لُهقَو  

  رها الْما فَلَهلَ ِبهخد قَدو دترالْم وه جوفَِإنْ كَانَ الز   

  د استقَر ِبالدخوِل قَولُه ؛ ِلأَنه قَ

  فصا النا فَلَهلْ ِبهخدي ِإنْ لَمو   

 لُهكَالطَّلَاِق قَو تاروِل فَصخلَ الدقَب هِمن لَتصقَةٌ حا فُره؛ ِلأَن  

   وِإنْ كَانت ِهي الْمرتدةُ قَبلَ الدخوِل فَلَا مهر لَها  

  .نها منعت بضعها ِباِلارِتداِد فَصارت كَالْباِئِع إذَا أَتلَف الْمِبيع قَبلَ الْقَبِض ؛ ِلأَ

  

   قَولُه وِإنْ كَانت ارتدت بعد الدخوِل فَلَها جِميع الْمهِر  

  .ِلأَنَّ الْفُرقَةَ ِمن ِقبِلها ؛ ِلأَنه قَد استقَر ِبالدخوِل ولَا نفَقَةَ لَها ؛ 
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   قَولُه وِإنْ ارتدا معا ثُم أَسلَما معا فَهما 

   علَى ِنكَاِحِهما 

.  

ما إذَا أَسلَم أَحدهما بعد اِلارِتداِد وقَالَ زفَر يبطُلُ النكَاح ؛ ِلأَنَّ ِردةَ أَحِدِهما مناِفيةٌ وِفي ِردِتِهما ِردةُ أَحِدِهما وِزيادةٌ وأَ
 لَمأَس ةً ثُمِبيرح جوزا تِبيرأَنَّ ح لَوا واِئهِتدةٌ ِمثْلَ اباِفينم ِهيِة ودلَى الرِر عاِر الْآخرطُلُ ِلِإصبي كَاحِر فَِإنَّ النونَ الْآخد

 الْحرِب فَالْفُرقَةُ لَا تقَع ِبنفِْس الِْإسلَاِم ما لَم تِحض الْمرأَةُ ثَلَاثَ ِحيٍض إنْ كَانت ِممن تِحيض أَو ثَلَاثَةَ أَحدهما ِفي داِر
اِح وِإلَّا فَقَد وقَعت الْفُرقَةُ ِعند مِضي الْمدِة أَشهٍر إنْ لَم تكُن تِحيض فَِإنْ أَسلَم الْباِقي ِمنهما ِفي هِذِه الْمدِة فَهما علَى النكَ

ثُم إنَّ الْمرأَةَ إنْ كَانت ِهي الْمسِلمةُ فَِهي كَالْمهاِجرِة لَا ِعدةَ علَيها ِعند أَِبي حِنيفَةَ بعد ذَِلك وِعندهما علَيها الِْعدةُ وِإنْ 
ا كَانَ الْماعما إجهلَيةَ عفَلَا ِعد جوالز وه ِلمس.   

 لُهقَو  

   ولَا يجوز أَنْ يتزوج الْمرتد مسِلمةً ولَا كَاِفرةً ولَا مرتدةً  

  اح يشغلُه عن التأَمِل قَولُه ؛ ِلأَنه مستِحق ِللْقَتِل والِْإمهالُ إنما هو ضرورةُ التأَمِل والنكَ

  دترلَا مو لَا كَاِفرو ِلمسا مهجوزتةُ لَا يدترالْم كَذَِلكو   

 لُهِل قَوأَمالت نا علُهغشِج توةُ الزمِخدِل وأَمةٌ ِللتوسبحا مه؛ ِلأَن  

 الز دِإنْ كَانَ أَحلَاِمِه وا ِبِإسِلمسم هلَدو ارص ِغريص لَدو لَها ومهدأَح لَمكَذَا إذَا أَسلَى ِديِنِه وع لَدا فَالْوِلمسِن ميجو   

 تكُونَ الْمرأَةُ مسِلمةً والزوج كَاِفرا ِفي حاِل الْبقَاِء ؛ ِلأَنَّ ِفي ذَِلك نظَرا ِللْولَِد والِْإسلَام يعلُو ولَا يعلَى علَيِه وِإنما يتصور أَنْ
 لُها قَومهنيب قفَرى يتاِن حجوا زمفَه ِلمسي لَمو ِهي تلَمِبأَنْ أَس  

   فَالْولَد علَى ِديِنِه  

لَمأَس نم عم ِغريالص لَدِني إذَا كَانَ الْوعا إذَا كَانَ الَِّذي يِب أَمراِر الْحِفي د لَماَلَِّذي أَسلَاِم واِر الِْإسِفي د لَدكَانَ الْو أَو 
كُونُ ميو هيبس ِصحي هى أَنتلَاِمِه حا ِبِإسِلمسكُونُ مِب لَا يراِر الْحِفي د لَدالْولَاِم واِر الِْإسِفي د لَمأَساهبلُوكًا ِللَِّذي سم   

 لُهقَو  

  اِبيِكت لَدا فَالْووِسيجم رالْآخا واِبيِن ِكتيوالْأَب دِإذَا كَانَ أَحو   

 لُهقَو ظٍَر لَهن عو؛ ِلأَنَّ ِفيِه ن  
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 كَاِفٍر و ٍة ِمنِفي ِعد وٍد أَوهِر شيِبغ الْكَاِفر جوزِإذَا تِه ولَيا عا أَقَرلَمأَس ثُم ِفي ِديِنِهم مهدِعن اِئزج ذَِلك   

  .وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ 

 الِْإسلَاِم والْمرافَعِة إلَى وقَالَ زفَر النكَاح فَاِسد ِفي الْوجهيِن يعِني ِبغيِر شهوٍد وِفي ِعدٍة ِمن كَاِفٍر إلَّا أَنه لَا يتعرض لَهم قَبلَ
  .الْحاِكِم 

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد ِفي الْوجِه الْأَوِل كَما قَالَ أَبو حِنيفَةَ وِفي الْوجِه الثَّاِني كَما قَالَ زفَر ؛ ِلأَنَّ حرمةَ ِنكَاِح الْمعتدِة 
ةُ النمرحِه ولَيع عمجم ةً ِمندتعم تِة إذَا كَانيالذِّم ا ِمنازِتركَاِفٍر اح ٍة ِمنا قَالَ ِفي ِعدمِإنِفيِه و لَفتخوٍد مهِر شيكَاِح ِبغ

شهوٍد ثُم أَسلَم فَِإنه يقَر علَيِه ِخلَافًا ِلزفَر وِإنْ تزوج مسِلٍم فَِإنه لَا يجوز النكَاح وتفِْريع الْمساِئِل إذَا تزوج ِذمي ِذميةً ِبغيِر 
  .ِذمي ِذميةً ِفي ِعدِة ِذمي فَِإنه يجوز ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَِإنْ أَسلَما أُِقرا علَيِه 

كَاحالن فَرزو دمحمو فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ وأَِبي ح دإلَّا أَنَّ ِعن فَاِسد واِرِم فَهحالْم ا ِنكَاحأَملَاِم وِه ِبالِْإسلَياِن عقَرلَا يو فَاِسد 
  .لَا يعترض علَيِهم إلَّا أَنْ يترافَعوا إلَينا أَو يسِلم أَحدهما 

نيب قأُفَر فوسو يقَالَ أَبلَا و ا أَمنوا إلَيافَعراٌء توا سمه.  

وقَالَ محمد إنْ ارتفَع أَحدهما فَرقْت وِإلَّا فَلَا ولَو تزوج الْكَاِفر أُختيِن ِفي عقٍْد واِحٍد أَو جمع بين أَكْثَر ِمن أَربعِة ِنسوٍة 
لَا ياِطلٌ وب كَاحفَالن فَرزو فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دلَاِم ِعنِه ِبالِْإسلَيع ِقر.  

كَذَِلك وا فَهِتهِبنأٍَة ورام نيب عما فَِإنْ كَانَ جعبِس أَرمالْخ ِمنِن ويتى الْأُخدإح ارتاخ لَمإذَا أَس دمحقَالَ مو   

 ِلِهمِفي قَو.  

الَ محمد إنْ دخلَ ِبِهما فَرقْت بينهما وِإنْ لَم يدخلْ ِبواِحدٍة ِمنهما حرمت علَيِه الْأُم ويمِسك الِْبنت ؛ ِلأَنَّ تزِويج وقَ
الِْبن مرحلَا ي الْأُم ِنكَاحلْ وخدي ِإنْ لَمو الْأُم مرحِت يالِْبن دفَِعن قرتاس ٍة ثُموِنس عبأَر ِبيرالْح جوزِإذَا تا ولْ ِبهخدي ا لَمم ت

ى أَنْ لَا صداق لَها قَالَ أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف يفَرق بينه وبينهن وِعند محمٍد يخير بين ِثنتيِن وِإنْ تزوج ِذمي ِبِذميٍة علَ
أَبو حِنيفَةَ لَا صداق لَها كَالْحرِبي والْحرِبيِة وقَالَ أَبو يوسف ومحمد كَالْمسِلِم والْمسِلمِة قَالَ صاِحب الْمنظُومِة ِفي 

   .كَاِح أَهِل الذِّمه لَو نفَياه لَم يِجب ِفي الذِّمه مقَالَاِت أَِبي حِنيفَةَ رِحمه اللَّه والْمهر ِفي ِن

 لُهقَو  

   وِإنْ تزوج الْمجوِسي أُمه أَو ِبنته ثُم أَسلَمت فُرق بينهما  

 إذَا رفَع أَحدهما لَا يفَرق بينهما ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يفَرق ، وكَذَا إذَا أَسلَم أَحدهما أَو لَم يسِلما وترافَعا إلَينا أَما
ح ا لَهمهدِعنِحيِح ولَى الصا عمهنيب قفَري ا لَمِة محالص كْمح مهنيكَاِح بذَا النِنيفَةَ ِلهأَِبي ح دِعن ا ثُممهنيطْلَاِن بالْب كْم

ِفيما بينهم وفَاِئدته ِفي وجوِب النفَقَِة والِْكسوِة وثُبوِت النسِب والِْعدِة ِعند التفِْريِق فَِعند أَِبي حِنيفَةَ يِجب ذَِلك ِخلَافًا لَهما 
.   
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 تراِن حأَترِل امجِإذَا كَانَ ِللرو لُها قَوا ِبكْرماهدإح ِن أَويتِثيب ا أَوتِن كَانيِم ِبكْرا ِفي الْقَسمهنيِدلَ بعِه أَنْ يلَياِن فَع
   والْأُخرى ثَيبا 

دإح اٍت أَواِبيِكت اٍت أَوِلمسم اٌء كُنوسةً وى قَِدميرالْأُخِديثَةً وا حماهدإح تكَان أَو هةً فَِإناِبيى ِكترالْأُخةً وِلمسا مماه
 لُهوِس قَولْبالْموِب ورشالْمأْكُوِل وا ِفي الْممهنيِدلَ بعِغي أَنْ يبني  

    الثُّلُثُ فَِإنْ كَانت إحداهما حرةً والْأُخرى أَمةً فَِللْحرِة الثُّلُثَاِن ِمن الْقَسِم وِللْأَمِة 

والْمكَاتبةُ والْمدبرةُ وأُم الْولَِد ِبمنِزلَِة الْأَمِة ؛ ِلأَنَّ الرق ِفيِهن قَاِئم والْمِريض والصِحيح ِفي اعِتباِر الْقَسِم سواٌء ثُم التسِويةُ 
 ِفي الْمجامعِة ؛ ِلأَنَّ مبناها علَى النشاِط وِلأَنَّ الْمجامعةَ حقُّه فَِإذَا تركَه لَم يجبر علَيِه الْمستحقَّةُ إنما ِهي ِفي الْبيتوتِة لَا

سم لَها ولَا بأْس أَنْ يدخلَ علَيها وِعماد الْقَسِم اللَّيلُ ولَا يجاِمع الْمرأَةَ ِفي غَيِر يوِمها ولَا يدخلُ ِباللَّيِل علَى الَِّتي لَا قَ
 وتمت فَى أَوشى تتا حهدِعن ِقيمأَنْ ي أْسا فَلَا بهضرِإنْ ثَقُلَ ما وِرهلَِة غَيا ِفي لَيِضهرا ِفي مهودعيٍة واجاِر ِلحهِبالن.  

يلَتيِن أَو ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَلَه ذَِلك ويسوي ِفي الْقَسِم بين الْمراِهقَِة والْباِلغِة والْمجنونِة والْعاِقلَِة وِإنْ أَراد أَنْ يقِْسم لَيلَتيِن لَ
نيالِْعنو ِصيالْخو وببجكَذَا الْمِة ، واِبيالِْكتِة وِلمسالْمِة وِحيحالصِة وِريضالْمو وبجاٌء ؛ ِلأَنَّ وواِء سسالن نيِم بِفي الْقَس 

الْعدِل ِفي الْمؤانسِة دونَ الْمجامعِة ويسوي ِفي الْقَسِم بين الْحِديثَِة والْقَِدميِة وِعند الشاِفِعي إنْ كَانت الْحِديثَةُ ِبكْرا فَضلَها 
اٍل وِع لَيبثُِبسيح ا أَكْثَراِنِبهةَ ِفي جشح؛ ِلأَنَّ الْو قةُ أَحالْقَِدمي تفِْضيلُ لَكَانالت بجو ا لَوا فَِبثَلَاٍث قُلْنبثَي تِإنْ كَان   

 لُها قَوِغيظُها يا مهلَيلَ عخأَد  

 سيفَِر واِل السِم ِفي حِفي الْقَس نلَه قلَا حا وهتعقُر تجرخ نِبم اِفرسفَي نهنيب قِْرعلَى أَنْ يالْأَوو نهاَء ِمنش نِبم اِفر   

ذَِلك نلَه كُني فَِرِه لَمِمثْلَ س نهدِعن ِقيمأَنْ ي اتاِقيالْب فَِرِه فَطَلَبس ِمن ادع ثُم ناهدِبِإح افَراِم فَِإنْ سِه ِبأَيلَيع بسحي لَمو 
إنَّ الرجلَ إذَا امتنع ِمن الْقَسِم يضرب ؛ ِلأَنه لَا يستدرك : سفَِرِه ِفي الَِّتي كَانت معه ولَِكن يستقِْبلُ الْعدلَ بينهن وقَد قَالُوا 

هِس ؛ ِلأَنبِفيِه ِبالْح قلَاِة الْحا ِبالصهنِغلُ عتشي وها وهعم ِبيتأَنْ ي هتةٌ فَطَالَباِحدأَةٌ ورام كَانَ لَه لَواِن ومالز ِضيِبم فُوتي 
  .ك حد ولَا توِقيت والصوِم فَرفَعته إلَى الْقَاِضي فَِإنه يؤمر أَنْ يِبيت معها ويفِْطر لَها ولَيس ِفي ذَِل

 جوزتأَنْ ي قِْدري هِة ؛ ِلأَنادغُ ِللِْعبفَرتا يهاِليلَياٍم وثَلَاثَةَ أَيلَةً ولَيا وموا يلُ لَهعجقُولُ يلًا يِنيفَةَ أَوو حكَانَ أَب ِدينجِفي الْخو
 لَها ِمن الْقَسِم يوم ولَيلَةٌ ِمن الْأَربِع وِبهذَا حكَم كَعب بن سوٍر واستحسنه عمر رِضي اللَّه عنه فَِإنه علَيها ثَلَاثًا أُخر فَيكُونُ

 فَقَالَت هنع اللَّه ِضير رمإلَى ع تأَةً أَترأَنَّ ام ِوير : ارهالن ومصِجي يوِك إنَّ زجوز جوالز مِنع رملَ فَقَالَ عاللَّي قُوميو
فَأَعادت علَيِه كَلَامها ِمرارا فَقَالَ لَها ما أَحسن ثَناَءك علَى زوِجك فَقَالَ كَعب بن سوٍر أَنها تشكُوه قَالَ وكَيف ذَِلك قَالَ 

النهاِر وقَام ِباللَّيِل هجر صحبتها ولَم يتفَرغْ لَها فَعِجب عمر ِمن ذَِلك وقَالَ اقِْض بينهما يا كَعب إنها تشكُو إذْ صام ِب: 
 ِفي النهايِة إلَّا أَنَّ أَبا حِنيفَةَ رجع عن هذَا فَحكَم كَعب لَها ِبلَيلٍَة وِلزوِجها ِبثَلَاٍث فَاستحسنه عمر وولَّاه قَضاَء الْبصرِة كَذَا

   لَيس ِبشيٍء ؛ ِلأَنه: وقَالَ 
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كَانَ لَا يتفَرغُ ِلأَفْعاِلِه لَو تزوج أَربعا فَطَلَبنه ِبالْواِجِب يكُونُ ِلكُلِّ واِحدٍة لَيلَةٌ ِمن الْأَربِع فَلَو جعلْنا هذَا حقا ِلكُلِّ واِحدٍة لَ
فَلَم يؤقِّت ِلهذَا وقْتا وِإنما يجعلُ لَها لَيلَةً ِمن الْأَياِم ِبقَدِر ما يحسن ِمن ذَِلك وِإنْ كَانت الْمرأَةُ أَمةً فَعلَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ 

ي يجعلُ لَها لَيلَةً ِمن كُلِّ سبِع لَياٍل ؛ ِلأَنَّ لَه أَنْ يتزوج ثَلَاثَ حراِئر فَيكُونَ لَها لَيلَةٌ ِمن سبِع الْأَوِل ، وهو قَولُ الطَّحاِو
  .لَياٍل 

 لُهقَو  

   ع ِفي ذَِلك وِإذَا رِضيت إحدى الزوجاِت ِبترِك قَسِمها ِلصاِحبِتها جاز ولَها أَنْ ترِج 

؛ ِلأَنها أَسقَطَت حقا لَم يِجب فَلَا يسقُطُ وِلأَنه تبرع والِْإنسانُ لَا يجبر علَى التبرِع ولَو أَنَّ واِحدةً ِمنهن بذَلَت مالًا ِللزوِج 
 لَها الزوج مالًا ِلتجعلَ يومها ِلصاِحبِتها أَو بذَلَت ِهي الْمالَ ِلصاِحبِتها ِلتجعلَ يومها لَها ِليجعلَ لَها ِمن الْقَسِم أَكْثَر أَو بذَلَ

أَنْ يعِزلَ ماَءه عن زوجِتِه الْحرِة إلَّا فَذَِلك كُلُّه لَا يجوز ويرد الْمالُ إلَى صاِحِبِه ؛ ِلأَنه ِرشوةٌ والرشوةُ حرام ولَيس ِللرجِل 
ِبِإذِْنها فَِإنْ كَانت أَمةً فَالِْإذْنُ إلَى مولَاها ِعندهما وقَالَ أَبو يوسف إلَى الْأَمِة وِإنْ أَراد أَنْ يعِزلَ عن أَمِتِه كَانَ لَه ذَِلك ِبغيِر 

 اَللَّها واهاِب ِرضوِبالص لَمالَى أَععتو هانحبس.   
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   الرضاع  كتاب 

هو ِفي اللُّغِة الْمص وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن إرضاٍع مخصوٍص يتعلَّق ِبِه التحِرمي فَقَولُنا مخصوٍص أَنْ تكُونَ الْمرِضعةُ آدِميةً 
دِفي م اِضعالرِبِه و لَّقعتي ِبِه لَم ِقنِرِه فَِإنْ حغَي ٍط أَوعسم ٍي أَوثَد ِف الطِّفِْل ِمنوإلَى ج نلَ اللَّبصاٌء ووساِع وضِة الِْإر

  م يحرم قَالَ رِحمه اللَّه تحِرمي ِفي الْمشهوِر وِإنْ أَقُِطر ِفي أُذُنيِه أَو ِفي إحِليِلِه أَو ِفي جاِئفٍَة أَو آمٍة لَ

  ِرميحِبِه الت لَّقعاِع تضِة الردلَ ِفي مصإذَا ح هكَِثرياِع وضقَِليلُ الر   

   .نه وصلَ إلَى الْجوِف يعِني بعد أَنْ يعلَم أَنه وصلَ إلَى الْجوِف قَالَ ِفي الْيناِبيِع الْقَِليلُ مفَسر ِبما يعلَم أَ

 لُهقَو  

  .ومدةُ الرضاِع ِعند أَِبي حِنيفَةَ ثَلَاثُونَ شهرا  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد سنتاِن 

.  

قْصى فَالْأَدنى حولٌ وِنصف والْوسطُ حولَاِن وقَالَ زفَر ثَلَاثُ ِسِنني وِفي الذَِّخريِة مدته ثَلَاثَةُ أَوقَاٍت أَدنى ووسطٌ وأَ
 لَه تِإذَا كَانا ويدعكُونُ تِن لَا يلَيولَى الْحع ادِإنْ زطَطًا وكُونُ شِن لَا يلَيوالْح نع قَصن ى لَوتح فِنصلَاِن ووى حالْأَقْصو

اربإج فَلَه تلَدةٌ فَوأَم ِن إذَا لَملَيولَ الْحا ِبِفطَاِمِه قَبهرأْمأَنْ ي لَهو لُوكَةٌ لَهما مهاِفعنما وهنلَِد ؛ ِلأَنَّ لَباِع الْوضلَى إرا عه
اِع فَِإنْ رضلَى الِْإرا عهِبرجلَا ي هِة فَِإنرِة الْحجوِبِخلَاِف الز الِْفطَام هرضِن يلَيولَ الْحا ِبالِْفطَاِم قَبهرأْمأَنْ ي لَه سِبِه فَلَي تِضي
 لُهقَو ذَِلك ِهي ارتخاِع إلَّا أَنْ تضِة الرداِم ممِة إلَى تِبيرالت قا ح؛ ِلأَنَّ لَه  

 اِع تضِبالر لَّقعتي اِع لَمضةُ الردم تضفَِإذَا م ِرميح   

 لَامِه السلَياِل { قَالَ عالِْفص دعب اعضاِع ِفي } لَا رضالر نى عنغتاساِع وضِة الردفُِصلَ ِفي م نا ِفيمنابحأَص لَفتاخو
 ما كَانَ ِمن رضاٍع ِفي الثَّلَاِثني شهرا قَبلَ الِْفطَاِم أَو بعده الْمدِة علَى قَوِل كُلِّ واِحٍد ِمنهم فَروى محمد عن أَِبي حِنيفَةَ أَنَّ

دعب عضتاِم فَارى ِبالطَّعنغتى استِن حيتنِفي الس إذَا فُِطم هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع نسى الْحورى ووِه الْفَتلَيعو مرحي اعضر وفَه 

ذَِلك ِفي السنتيِن أَو الثَّلَاِثني شهرا لَم يكُن رضاعا ؛ ِلأَنه لَا رضاع بعد الِْفطَاِم وِإنْ ِهي فَطَمته فَأَكَلَ أَكْلًا ضِعيفًا لَا يستغِني 
أَمو مرحي اعضر وفَه عضتفَار ادع اِع ثُمضالر نِن ِبِه علَيولَ الْحِبالِْفطَاِم قَب دتعفَكَانَ لَا ي دمحا م.   

 لُهقَو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                695

  أُم جوزتأَنْ ي وزجلَا يا وهجوزتأَنْ ي لَه وزجي هاِع فَِإنضالر أَِخيِه ِمن ِب إلَّا أُمسالن ِمن مرحا ياِع مضالر ِمن مرحيو
   ِخيِه ِمن النسِب أَ

؛ ِلأَنها تكُونُ أُمه أَو موطُوَءةَ أَِبيِه ِبِخلَاِف الرضاِع ولَا يجوز أَنْ يتزوج امرأَةَ أَِبيِه ِمن الرضاِع ولَو تزوج امرأَةً فَطَلَّقَها قَبلَ 
أَنْ ي ِحلَّ لَهي ا لَملَ ِبهخدلَا أَنْ ياِع وضالر ِب فَكَذَا ِمنسالن ا ِمنهأُم مرحأَِة يرلَى الْمع قْدِة ؛ ِلأَنَّ الْعاعضالر ا ِمنهأُم جوزت

سالن ِة ِمنِبيبالر ِرميحا ؛ ِلأَنَّ تلَ ِبهخاِع إنْ دضالر أَته ِمنرِت امِبن ِويجزت ِحلُّ لَهي ةُ ِمنِبيبفَكَذَا الر طِْء الْأُمِبو لَّقعتِب ي
   .الرضاِع 

 لُهقَو  

   ويجوز أَنْ يتزوج أُخت ابِنِه ِمن الرضاِع ولَا يجوز ِمن النسِب  

نعذَا الْمه دوجلَا يِه ولَيع تمرا حهِطئَ أُما ولَم ه؛ ِلأَن لُهاِع قَوضى ِفي الر  

   وامرأَةَ ابِنِه ِمن الرضاِع لَا يجوز أَنْ يتزوجها كَما لَا يجوز ذَِلك ِمن النسِب  

   .وذَكَر الْأَصلَاب ِفي النص ِلِإسقَاِط اعِتباِر التبني 

 لُهقَو  

ِه التحِرمي ، وهو إنْ ارتضع الْمرأَةَ صِبيةٌ فَتحرم هِذِه الصِبيةُ علَى زوِجها وعلَى آباِئِه وأَبناِئِه ولَبن الْفَحِل يتعلَّق ِب 
   ويِصري الزوج الَِّذي نزلَ ِمنه اللَّبن أَبا ِللِْمرضعِة 

ِبلَب ِرميحالت لَّقعتا يمِإنى لَا وتح هونا دِبه صتخي ِرميحفَِإنَّ الت نا لَبلَ لَهزنو ِلدت ا إذَا لَمأَم هأَةُ ِمنرالْم تلَدِل إذَا وِن الْفَح
 الصِبيةُ علَى زوِجها وقَع اتفَاقًا وخرج مخرج تحرم هِذِه الصِبيةُ علَى ولَِد هذَا الرجِل ِمن امرأٍَة أُخرى وقَولُه فَتحرم هِذِه

الْغاِلِب وِإلَّا فَلَا فَرق بين زوِجها وغَيِرِه حتى لَو زنى رجلٌ ِبامرأٍَة فَولَدت ِمنه وأَرضعت صِبيةً ِبلَبِنِه تحرم علَيِه هِذِه الصِبيةُ 
ِر وغَي ِمن نا لَبلَ لَهزن أَو نا لَبلَ لَهزا فَننالز ِمن تلَدأَةُ إذَا ورذَا فَقَالَ الْمه ِخلَاف ِدينجالْخ ذَكَروِعِه وفُروِلِه ولَى أُصع

ا ِمن الزاِني وكُلُّ من لَم يثْبت ِمنه النسب لَا يثْبت ِمنه الرضاع ِولَادٍة فَأَرضعت ِبِه صِبيا فَِإنَّ الرضاع يكُونُ ِمنها خاصةً لَ
واِطِئ وِإنْ وِطئَ امرأَةً ِبشبهٍة فَحِبلَت ِمنه فَأَرضعت صِبيا فَهو ابن الْواِطِئ ِمن الرضاِع وعلَى هذَا كُلُّ من ثَبت نسبه ِمن الْ
ثَبت ِمنه الرضاع ومن لَا يثْبت نسبه لَا يثْبت ِمنه الرضاع وعلَى الْمرأَِة أَنْ لَا ترِضع كُلَّ صِبي ِمن غَيِر ضرورٍة فَِإنْ 

ى ِبطُوِل الزسنى لَا يتاطًا حِتياح بكْتلْتفَظْ وحفَلْت تعضأَر تجوزتا وهتِعد تقَضانو هِمن نا لَبلَهو هتجوز طَلَّق نماِن وم
م دعِإنْ كَانَ با واعمِل إجالْأَو كُونُ ِمني اعضالثَّاِني فَالر لَ ِمنبحلَ أَنْ تالثَّاِني إنْ كَانَ قَب دا ِعنِبيص تعضأَر ثُم را ِبآخ

   حِبلَت ِمن الثَّاِني قَبلَ أَنْ تِلد فَالرضاع ِمن الْأُولَى إلَى أَنْ تِلد ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَِإذَا ولَدت فَالتحِرمي ِمن الثَّاِني
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  .دونَ الْأَوِل 

واًء فَهوا سِة فَِإنْ كَانلَبِبالْغ ربتعي فوسو يقَالَ أَبِل والْأَو ِمن وِإلَّا فَهو هالثَّاِني كَانَ ِمن ِمن نذَا اللَّبأَنَّ ه ِلمِإنْ عا ومهِمن 
   .وقَالَ محمد هو ِمنهما جِميعا إلَى أَنْ تِلد فَِإذَا ولَدت فَالتحِرمي ِمن الثَّاِني 

 لُهقَو  

خت أَِخيِه ِمن الرضاِع كَما يجوز ِمن النسِب وذَِلك ِمثْلَ الْأَِخ ِمن الْأَِب إذَا كَانَ لَه أُخت ِمن أُمِه ويجوز أَنْ يتزوج أُ 
   جاز ِلأَِخيِه ِمن أَِبيِه أَنْ يتزوجها 

  .؛ ِلأَنه لَيس بينهما ما يوِجب تحِرميا 

  

    صِبييِن اجتمعا علَى ثَدٍي واِحٍد ِفي مدِة الرضاِع لَم يجز ِلأَحِدِهما أَنْ يتزوج ِبالْآخِر قَولُه وكُلُّ 

 ِلأَنَّ أُمهما واِحدةٌ فَهما الْمراد اجِتماعهما علَى الرضاِع طَالَت الْمدةُ أَو قَصرت تقَدم رضاع أَحِدِهما علَى الْآخِر أَم لَا ؛
 جوزت ذَا لَولَى هاِحٍد فَعٍي وثَد ا ِمنمهاعضإذَا كَانَ ر ِريدا يمِإنٍة واِحدالٍَة وا ِفي حعا ممهاعِتماج ادرالْم سلَيو تأُخو أَخ

لَيع تمرةٌ حا أَمهتعضةً فَأَرِغريص دعةً باِحدو ا أَوعا ممهتعضأَةٌ فَأَررام اَءتِن فَجيتِغريص جوزت لَوو هتأُخ ِصريا تهِه ؛ ِلأَن
ت قَبلَ الدخوِل ِبغيِر ِفعِلِهما فَِإنْ أُخرى صارتا أُختيِن وحرمتا علَيِه وِلكُلِّ واِحدٍة ِمنهما ِنصف الْمهِر ؛ ِلأَنَّ الْفُرقَةَ حصلَ

 نمضت اِفِعيالش دِعنٍء ويا ِبشهلَيع ِجعري لَم دمعتت ِإنْ لَمِر وهالْم ِمن مزا عا ِبمهلَيع عجر ادالْفَس تدمعةُ تِضعرالْم تكَان
ِن فَِإنْ كُنيهجِفي الْو تعضا را لَمه؛ ِلأَن هأَترالثَّاِلثَةُ ام تكَاناِن والْأُولَي تانٍة باِحدو دعةً باِحدو نهتعضا فَأَرايبثَلَاثَ ص 

أَرضعت الثَّاِلثَةَ صارت أُختا لَهما وهما أَجنِبيتاِن والتحِرمي الثَّاِنيةُ صار جاِمعا بين أُختيِن فَوقَعت الْفُرقَةُ بينه وبينهما ثُم لَما 
ضا أَرفَلَم ِرميحِبِه ت لَّقعتي الْأُولَى لَم اعضا ؛ ِلأَنَّ إرِميعج ا ِبنعِن ميتالثِّن الْأُولَى ثُم تعضِإنْ أَرِع ومِبالْج لَّقعتي تع

   الْأَِخريتيِن معا ِصرنَ أَخواٍت ِفي حالٍَة واِحدٍة فَيفْسد ِنكَاحهن وِإنْ كُن أَربع صبايا فَأَرضعتهن واِحدةٌ بعد أُخرى

ا ِللْأُولَى فَبتأُخ تارةَ صالثَّاِني تعضا أَرا لَمها ؛ ِلأَنِميعج ا ِبنِميعا جتانا ِللثَّاِلثَِة فَبتأُخ تارةَ صاِبعالر تعضا أَرا فَلَمتان.   

 لُهقَو  

   ولَا يجوز أَنْ يتزوج الْمرضعةَ أَحد ِمن ولَِد الَِّتي أَرضعتها  

 لَدو ها ؛ ِلأَنلَِدهو لَدلَا وا ووهأَخ ها ؛ ِلأَنأَِخيه.   

 لُهقَو  

   ولَا يتزوج الصِبي الْمرضع ِبأُخِت الزوِج ؛ ِلأَنها عمته ِمن الرضاعِة  

 لَامِه السلَيِب { قَالَ عسالن ِمن مرحا ياِع مضالر ِمن مرحي {.   
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 لُهقَو  

   ماِء واللَّبن هو الْغاِلب تعلَّق ِبِه التحِرمي وِإنْ غَلَب الْماُء لَم يتعلَّق ِبِه التحِرمي وِإذَا اختلَطَ اللَّبن ِبالْ 

ِبِه الت لَّقعتي اُء لَمالْم وه اِلبا إذَا كَانَ الْغأَمو هِرحيو هنلَوو همطَع دوجِن أَنْ يةُ اللَّبغَلَبا وذِّي كَمغِبِه الت قَعلَا ي ه؛ ِلأَن ِرميح
 ريغت فوسأَِبي ي دةُ ِعنلَبِقيلَ الْغثْ ونحي لَم اُء غَاِلبالْماِء ولُوطًا ِبالْمخا منلَب ِربفَش ناللَّب برشلَا ي لَفِمِني إذَا حِفي الْي

ِعنِم والطَّعِن وِم اللَّواِلاس ِمن هاجرٍد إخمحم د.   

  

   قَولُه وِإذَا اختلَطَ ِبالطَّعاِم لَم يتعلَّق ِبِه التحِرمي وِإنْ كَانَ اللَّبن غَاِلبا ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

ي الِْهدايِة قَولُهما ِفيما إذَا لَم تمسه النار حتى لَو طَبخ ِبها لَا يتعلَّق ِبِه وِعندهما إذَا كَانَ اللَّبن غَاِلبا تعلَّق ِبِه التحِرمي قَالَ ِف
سح اهسا إذَا حأَم هبرشي إذَا لَم هدِعن ِرميحالت تثْبي ا لَممفَى إنصتسِفي الْما وِميعج ِلِهمِفي قَو ِرميحالت تثْبِغي أَنْ يبنا يو

 لُهقَو ِرميحالت تثَب هِربا ِفيِه فَشوبرشم ناللَّب ِصريثُ أَنْ ييقَِليلًا ِبح امِقيلَ إنْ كَانَ الطَّعو  

  ِرميحِبِه الت لَّقعت اِلبالْغ وه ناللَّباِء وولَطَ ِبالدتِإذَا اخو   

   .اللَّبن يبقَى مقْصودا ِفيِه إذْ الدواُء ِلتقِْويِتِه علَى الْوصوِل ؛ ِلأَنَّ 

 لُهقَو  

  ِرميحِبِه الت لَّقعت ِبيِبِه الص رجا فَأَوِتهوم دعأَِة برالْم ِمن ناللَّب لَبِإذَا حو   

لَى مِت عوالْم دعب نِت ؛ ِلأَنَّ اللَّبوِبالْم قُهلْحلَا ي نِلأَنَّ اللَّبو ِرميحالت عنملَا ي ذَِلكِجٍس واٍء نِفي ِوع هإلَّا أَن لَهِه قَبلَيا كَانَ ع
ربتعِة لَا يِضعرلُ الْمِفعا ولُهِفع ةَ فُِقدتيِلأَنَّ الْمو لَهاِلِه قَبكَح هدعب الُهةُ فَحفَاِئدةٌ واِئمن ِهيا وهِمن ِبياِع الصِتضلَالَِة ارِبد 

نْ ييممها التحِرِمي ِبلَبِن الْميتِة أَنه لَو ارتضع ِبلَبِنها صِغريةً ولَها زوج فَِإنَّ الْميتةَ تِصري أُم زوجِتِه وتِصري محرما ِللْميتِة فَلَه أَ
ويدِفنها وهذَا ِبِخلَاِف وطِْء الْميتِة فَِإنه لَا يتعلَّق ِبِه حرمةُ الْمصاهرِة ِبالِْإجماِع والْفَرق أَنَّ الْمقْصود ِمن اللَّبِن التغذِّي 

   .ِء اللَّذَّةُ الْمعتادةُ وذَِلك لَا يوجد ِفي وطِْء الْميتِة والْموت لَا يمنع ِمنه والْمقْصود ِمن الْوطْ

 لُهقَو  

  ِرميحِبِه الت لَّقعتي اِة لَمالش نلَب ِإنْ غَلَبو ِرميحِبِه الت لَّقعت اِلبالْغ وه ناللَّباٍة وِن شِبلَب نلَطَ اللَّبتِإنْ اخو   

ِن كَمهلَطَ ِبالدتذَا إذَا اخلَى هعاِء وا ِفي الْم.  
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  فوسأَِبي ي دا ِعنِبأَكْثَِرِهم ِرميحالت لَّقعِن تيأَترام نلَطَ لَبتِإذَا اخو لُهقَو.  

   وقَالَ محمد يتعلَّق ِبِهما 

ِل أَِبي يِنيفَةَ ِمثْلُ قَوأَِبي ح نعِة ولَِويِم الْأَودا ِلعاعما إجِميعا جِبِهم لَّقعا تياوسا إذَا تأَمو فوس.   

 لُهقَو  

  ِرميحِبِه الت لَّقعا تِبيِبِه ص تعضفَأَر نلَ ِللِْبكِْر لَبزِإذَا نو   

ولَو أَنَّ صِبيةً لَم تبلُغْ ِتسع ِسِنني نزلَ لَها لَبن فَأَرضعت } تكُم اللَّاِتي أَرضعنكُم وأُمها{ ِلِإطْلَاِق النص ، وهو قَوله تعالَى 
   .ِبِه صِبيا لَم يتعلَّق ِبِه تحِرمي وِإنما يتعلَّق التحِرمي ِبِه إذَا حصلَ ِمن ِبنِت ِتسِع ِسِنني فَصاِعدا 

 لُهقَو  

  ِرميحِبِه ت لَّقعتي ا لَمِبيِبِه ص عضفَأَر نِل لَبجلَ ِللرزِإذَا نو   

نلَ ِللْخزِإذَا نةُ والِْولَاد هِمن روصتي نِمم روصتا يمإن نِقيقَِة ؛ ِلأَنَّ اللَّبلَى الْحٍن عِبلَب سلَي ه؛ ِلأَن لَّقعأَةٌ ترام هأَن ِلمإنْ ع نثَى لَب
ِبِه التحِرمي وِإنْ عِلم أَنه رجلٌ لَم يتعلَّق ِبِه تحِرمي وِإنْ أَشكَلَ إنْ قَالَ النساُء أَنه لَا يكُونُ علَى غَزارِتِه إلَّا ِلامرأٍَة تعلَّق ِبِه 

ِتياح ِرميحالت ِرميحِبِه الت لَّقعت ِبيالص مأَطْعأٍَة ورام نلَب نبجِإذَا تو ِرميحِبِه ت لَّقعتي لَم ذَِلك قُلْني ِإنْ لَماطًا و.   

 لُهقَو  

   وِإذَا شِرب ِصبيانٌ ِمن لَبِن شاٍة فَلَا رضاع بينهما  

الش ناِم ؛ ِلأَنَّ لَبالطَّع كْمح اِئِم لَههالْب نِلأَنَّ لَبا ولَِدهو نيبو هنيةَ بولَا أُخِبِه و تثْبةَ لَا تومِليِل أَنَّ الْأُمِبد ةَ لَهمراِة لَا ح.   

 لُهقَو  

    الصِغريةَ حرمتا علَى الزوِج وِإذَا تزوج الرجلُ صِغريةً وكَِبريةً فَأَرضعت الْكَِبريةُ 

 لُهقَو امرح ذَِلكِت والِْبنو الْأُم نيا باِمعكُونُ جا فَيا لَهأَم تارةَ ص؛ ِلأَنَّ الْكَِبري  

   فَِإنْ كَانَ لَم يدخلْ ِبالْكَِبريِة فَلَا مهر لَها  

   ِلنفِْسها قَبلَ الدخوِل قَولُه ؛ ِلأَنها صارت ماِنعةً

   وِللصِغريِة ِنصف الْمهِر  

 لُهلٌ قَوا ِفعهلْ ِمنصحي لَم ه؛ ِلأَن  
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  ادالْفَس تدمعت تِة إنْ كَانلَى الْكَِبريِبِه ع ِجعريو   

  .الْفَساد ِبأَنْ عِلمت ِبالنكَاِح وقَصدت ِبالِْإرضاِع 

 دمعتت ا لَمها أَنلُهلُ قَوالْقَوو فوسأَِبي يِنيفَةَ ولُ أَِبي حقَو وهلُ ، والْأَو ِحيحالصلَا و أَو تدمعا تهلَيع ِجعري دمحقَالَ مو
ن غَيِر حاجٍة ِبأَنْ كَانت شبعانةً وأَنْ تعلَم ِبِقياِم النكَاِح وأَنْ تعلَم ِبأَنَّ الِْإرضاع مع يِميِنها وتفِْسري التعمِد هو أَنْ ترِضعها ِم

نها شبعانةٌ لَا تكُونُ متعمدةً مفِْسد أَما إذَا فَات شيٌء ِمن هذَا لَم تكُن متعمدةً وِإنْ أَرضعتها علَى ظَن أَنها جاِئعةٌ ثُم بانَ أَ
ولَو كَانَ لَه امرأَتاِن صِغريةٌ ومجنونةٌ فَأَرضعت الْمجنونةُ الصِغريةَ حرمتا علَيِه فَِإنْ لَم يدخلْ ِبالْمجنونِة فَلَها ِنصف الْمهِر 

يرِجع ِبِه علَى الْمجنونِة ؛ ِلأَنَّ ِفعلَها لَا يوصف ِبالِْجنايِة ، وكَذَا إذَا جاَءت الصِغريةُ إلَى الْكَِبريِة وِللصِغريِة النصف ولَا 
بانتا ِمنه وِلكُلِّ واِحدٍة ِمنهما ِنصف الْعاِقلَِة وِهي ناِئمةٌ فَأَخذَت ثَديها وجعلَته ِفي فَِمها وارتضعت ِمنها ِمن غَيِر ِعلِْمها 

 فا ِنصمهٍة ِمناِحدِلكُلِّ وو ها ِمنتانةَ بِغريِبِه الص رجِة فَأَوالْكَِبري نذَ لَبلًا أَخجأَنَّ ر لَوٍد ولَى أَحِبِه ع ِجعرلَا يِر وهالْم
  رجلُ الْفَساد وغَِرم ِنصف الصداِق ِلكُلِّ واِحدٍة ِمنها كَذَا ِفي الْواِقعاِت قَولُه الصداِق فَِإنْ تعمد ال

 ِإنْ لَمو   

   تتعمد فَلَا شيَء علَيها 

خا وهنوِع عالْج فْعد تدإذَا قَص اهنعم هأَترةَ امِغريأَنَّ الص تِلمِإنْ عا إذَا وهلَيع ضفَر اعضا ؛ ِلأَنَّ الِْإرهلَيلَاِك عالْه فو
   .خافَت هلَاكَها وِإنْ عِلمت ِبالنكَاِح ولَم تعلَم ِبالْفَساِد لَم تكُن متعديةً فَلَا يلْزمها ضمانٌ 

 لُهقَو  

   نساِء منفَِرداٍت ولَا تقْبلُ ِفي الرضاِع شهادةُ ال 

ِمن غَيِر أَنْ يكُونَ معهن رجلٌ ؛ ِلأَنه ِمما يطَِّلع علَيِه الرجالُ ؛ ِلأَنَّ ذَا الرِحِم الْمحرِم ينظُر إلَى الثَّدِي وهو مقْبولُ الشهادِة 
 لُهقَو ِفي ذَِلك  

 ادهِبش تثْبا يمِإنِن ويأَترامٍل وجر ِن أَولَيجِة ر   

إذَا كَانوا عدولًا فَِإذَا شِهدوا ِبذَِلك فَرق بينهما فَِإنْ كَانَ قَبلَ الدخوِل فَلَا مهر لَها وِإنْ كَانَ بعده فَلَها الْأَقَلُّ ِمن الْمسمى 
أَنَّ عقْبةَ بن الْحاِرِث قَالَ تزوجت أُم يحيى { ها ِفي الِْعدِة نفَقَةٌ ولَا سكْنى قَالَ الْكَرِخي رِوي وِمن مهِر الِْمثِْل ولَيس لَ

 اُء فَقَالَتدوس اَءتاٍب فَجأَِبي إه تلَّى ا: ِبنوِل اللَِّه صسِلر ت ذَِلكا قَالَ فَذَكَركُمتعضي أَرإن ثُم ضرفَأَع لَّمسِه ولَيع للَّه
 قَدو فاُء فَقَالَ كَيدوا سهولَ اللَِّه إنسا را فَقُلْت يفَاِرقْه ِويرا إذًا وهعِة فَداِبعالر ى قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة أَوتح ضرفَأَع لَه هتذَكَر

أَلَا ترى أَنه أَعرض عنه أَولًا وثَاِنيا } ك وِإنما أَمره النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى طَِريِق التنزِه إنها أُخت: ِقيلَ ؟ أَي ِقيلَ 
اِلِه فَلَمؤِل سفِْريِق ِفي أَوِبالت هرلَأَمو هنع ضرا أَعلَم فِْريقالت بجو لَوو لَهِلأَنَّ قَوو هزنِبِه الت ادأَر هلَى أَنلَّ علْ دفْعي ا لَم

   .فَاِرقْها دِليلٌ علَى بقَاِء النكَاِح 
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   الطالق  كتاب 

 برقُولُ الْعالِْإطْلَاِق ت وذٌ ِمنأْخم وهِد ، والَِة الْقَيإز نةٌ عارِة ِعبِفي اللُّغ وا همهأَِتي ورام طَلَّقْتأَِسِريي ، وإِبِلي و أَطْلَقْت
سواٌء ، وِإنما فَرقُوا بين اللَّفْظَيِن ِلاخِتلَاِف الْمعنييِن فَجعلُوه ِفي الْمرأَِة طَلَاقًا وِفي غَيِرِه إطْلَاقًا كَما فَرقُوا بين ِحصاٍن 

ِللْمرأَِة حصانٌ وِللْفَرِس ِحصانٌ ، وهو سواٌء ِفي اللَّفِْظ مختِلف ِفي الْمعنى ، وهو ِفي الشرِع ِعبارةٌ ِفي وحصاٍن فَقَالُوا 
يجوز تعِليقُه ِبالشرِط فَالطَّلَاق الْمعنى الْموضوِع ِلِحلِّ عقْدِة النكَاِح ويقَالُ ِعبارةٌ عن إسقَاِط الْحق عن الْبضِع وِلهذَا 

ِعندهم لَا يِزيلُ الِْملْك وِإنما يحصلُ زوالُ الِْملِْك عِقيبه إذَا كَانَ طَلَاقًا قَبلَ الدخوِل أَو باِئنا وِإنْ كَانَ رجِعيا وقَف علَى 
  ِملْك إلَّا بعد انِقضاِئها قَالَ رِحمه اللَّه انِقضاِء الِْعدِة أَي لَم يزلْ الْ

   الطَّلَاق علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه  

عِبد طَلَاقٍة ونس ِن طَلَاقيبرلَى ضع وه ِخيِفي الْكَرِة واياِحِب الِْهدص ارِتيذَا اخهو ِعيِبدو نسأَحو نسح هِني أَنعا يٍة أَم
تقِْسيم الشيِخ علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه فَيحتِملُ أَنه أَراد طَلَاق سنٍة وطَلَاق ِبدعٍة وطَلَاقًا خاِرجا عنهما وهو طَلَاق غَيِر الْمدخوِل 

 ها أَنضِملُ أَيتحيِة والْآِيسِة وِغريالص طَلَاقا ولَا ِبهِريٍح وِبص سلَيِريِح وى الصنعطَلَاقًا ِفي مٍة وايِكن طَلَاقِريٍح وص طَلَاق ادأَر
أَنك وِحمِرِئي ربتاسي ودتاع لُهقَو وهةً واِحدا إلَّا وِبه قَعلَا يو ِعيجا الرِبه قَعثَلَاثَةُ أَلْفَاٍظ ي وهٍة وايِكن لُهةٌ قَواِحدِت و  

   فَأَحسن الطَّلَاِق أَنْ لَا يطَلِّق امرأَته تطِْليقَةً واِحدةً ِفي طُهٍر لَم يجاِمعها ِفيِه ويتركُها حتى تنقَِضي ِعدتها  

وا هكُونَ ِفي الطَّلَاِق مِغي أَنْ يبني نسأَح لُهفَِإنْ ِقيلَ قَو؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق كَذَِلك وِقيلَ ه هِمن نسذَا أَحهو نسح    

 هِمن نسذَا أَحهِة ونالس طَلَاق وهو ، نسا ِفيِه حهاِمعجاِر لَا يثَلَاثًا ِفي ثَلَاثَِة أَطْه.   

 لُهقَو  

 ولَ ِبهخدالْم طَلِّقِة أَنْ ينالس طَلَاقاٍر وا ثَلَاثًا ِفي ثَلَاثَِة أَطْه   

، وهو أَنْ يطَلِّقَها تطِْليقَةً ِفي طُهٍر لَا ِجماع ِفيِه ثُم إذَا حاضت وطَهرت طَلَّقَها أُخرى ثُم إذَا حاضت وطَهرت طَلَّقَها 
ِمن ِعدِتها حيضتاِن فَِإذَا حاضت أُخرى انقَضت ِعدتها وِإنْ كَانت ِمن أُخرى فَقَد وقَع علَيها ثَلَاثُ تطِْليقَاٍت ومضى 

 قَعو ى فَقَدرا أُخطَلَّقَه رهى شضإذَا م ى ثُمرا أُخطَلَّقَه رهى شضإذَا م ا ثُمنا ذَكَرلَى مةً عاِحدا وِر طَلَّقَههاِت الْأَشذَو
ا ثَلَاثًا عطَلِّقُها يمهداِملًا فَكَذَا ِعنح تِإنْ كَانا وهتِعد تقَضان رآخ رهى شضاِن فَِإذَا مرها شِتهِعد ى ِمنضما ثَلَاثٌ وهلَي

  .ِللسنِة ويفِْصلُ بين كُلِّ تطِْليقَيِن ِبشهٍر 

الْح فَرزو دمحقَالَ مةً ورِة إلَّا منِللس طْلُقاِملُ لَا ت.   

 لُهقَو  
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وطَلَاق الِْبدعِة أَنْ يطَلِّقَها ثَلَاثًا ِبكَِلمٍة واِحدٍة أَو ثَلَاثًا ِفي طُهٍر واِحٍد فَِإذَا فَعلَ ذَِلك وقَع الطَّلَاق وبانت ِمنه وكَانَ  
   عاِصيا 

فِْس ؛ ِلأَنَّ الْأَصةُ ِحفْظُ النيِنيةُ فَالدِويينالدةُ ويِنيالد اِلحصِبِه الْم لَّقَتعكَاِح الَِّذي تقَطِْع الن ا ِفيِه ِمنِلم ظْرلَ ِفي الطَّلَاِق الْح
تو ِدينحوِللْم كِْثريِفيِه تو هنا عضأَِة أَيرِحفْظُ الْما ونالز ِة ؛ ِمنِعيشِر الْمأَم امةُ فَِقوِويينا الدأَمو ِلنيسرِد الْمياِة ساهبم ِقيقح

مِإنظِْر وى الْحنعكَانَ ِفيِه م ا فَِإذَا كَانَ كَذَِلكمهرأَم ِظمتنفَي هاِرجلُ خجالرِت وياِخلَ الْبلُ دمعأَةَ ترِة ِلأَنَّ الْماجِللْح ا أُِبيح
إلَى الْخلَاِص ِمن ِحبالَِة النكَاِح وذَِلك يحصلُ ِبتفِْريِق الطَّلَاِق علَى الْأَطْهاِر وِإنما كَانَ عاِصيا ؛ ِلأَنَّ النِبي علَيِه السلَام لَما 

لَ ابن عمر أَرأَيت يا رسولَ اللَِّه لَو طَلَّقْتها ثَلَاثًا قَالَ إذًا عصيت ربك وبانت قَا{ أَنكَر علَى ابِن عمر الطَّلَاق ِفي الْحيِض 
لَّم فَقَالَ بانت ِبثَلَاٍث طَلَّق بعض آباِئنا امرأَته أَلْفًا فَذَكَر ذَِلك ِللنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وس{ وقَالَ عبادةُ بن الصاِمِت } ِمنك 

 ِلكما لَا يونَ ِفيمعِتسةٌ وعبسِمائٍَة وعِتسٍة وِصيعا } ِفي مبرض هعجثَلَاثًا إلَّا أَو ٍل طَلَّقجى ِبرتؤلَا ي هنع اللَّه ِضير رمكَانَ عو
واِحِد ِبدعةٌ ، وكَذَا الطَّلَاق ِفي حالَِة الْحيِض مكْروه ِلما ِفيِه ِمن تطِْويِل الِْعدِة علَى الْمرأَِة ، وكَذَا إيقَاع الثِّنتيِن ِفي الطُّهِر الْ

لسنةَ ؛ ِلأَنه لَا حاجةَ إلَى إثْباِت ، وكَذَا ِفي النفَاِس أَيضا واختلَفَت الروايات ِفي الْواِحدِة الْباِئنِة قَالَ ِفي الْأَصِل أَنه أَخطَأَ ا
  .ِصفٍَة زاِئدٍة ِفي الْخلَاِص وِهي الْبينونةُ 

   .وِفي الزياداِت لَا يكْره ِللْحاجِة إلَى الْخلَاِص الناِجِز 

 لُهقَو  

وسنةٌ ِفي الْعدِد فَالسنةُ ِفي الْعدِد يستِوي ِفيها الْمدخولُ ِبها وغَير والسنةُ ِفي الطَّلَاِق ِمن وجهيِن سنةٌ ِفي الْوقِْت  
   الْمدخوِل ِبها 

يها ثَاِنيا وهذَا الْمعنى موجود ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاثَ ِفي كَِلمٍة إنما منع ِمنه خوفًا ِمن الندِم وأَنْ يبدو لَه فَيستدِرك الْعقْد علَ
إنَّ السنةَ ِفي الْعدِد هو أَحسن الطَّلَاِق ، وهو أَنْ يطَلِّقَها واِحدةً لَا غَير وسميت الْواِحدةُ : ِفي غَيِر الْمدخوِل ِبها ويقَالُ 
لُ الِْعدأَص ها ؛ ِلأَنازجا مددع تِإنْ كَانو رٍر آخِر الِْتفَاِت أَمغَي ا ِمنةُ ِفي طَلَاِقهنالس تِجدو ولٍَة فَقَدخدم رغَي تِة إنْ كَان

انَ ِبدِعيا وقَولُه يستِوي ِفيها مدخولَةً فَلَا بد ِمن النظَِر إلَى الْوقِْت فَِإنْ كَانَ يصلُح ِللِْإيقَاِع كَانَ سنيا وِإنْ لَم يصلُح كَ
الْمدخولَةُ وغَيرها حتى لَو قَالَ قَبلَ الدخوِل أَنِت طَاِلق ثَلَاثًا ِللسنِة يقَع واِحدةً ساعةَ تكَلَّم فَِإنْ تزوجها وقَعت أُخرى 

  .ةُ ساعة تزوجها مرةً أُخرى ساعةَ تزوجها ، وكَذَا الثَّاِلثَ

 لُهِة قَوالْأُولَى كَذَا ِفي الذَِّخري ِمن رهش ِضيمى يتى حرأُخ قَعلَا ي فوسو يقَالَ أَبو  
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    لَم يجاِمعها ِفيِه والسنةُ ِفي الْوقِْت تثْبت ِفي الْمدخوِل ِبها خاصةً وهو أَنْ يطَلِّقَها ِفي طُهٍر 

 ا ِفيِه لَمهعامج ٍر قَدا ِفي طُهِإنْ طَلَّقَهةَ وا الِْعدهلَيلَ عِض طَوياِل الْحا ِفي حإذَا طَلَّقَه ها ؛ ِلأَنلُهمانَ حبتاس اِملًا قَدح أَو
يندم علَى طَلَاِقها وهذَا لَا يتصور إلَّا ِفي الْمدخولَِة وأَما غَير الْمدخولَِة فَلَا تثْبت يؤمن أَنْ يكُونَ عِلقَت ِمن ذَِلك الِْجماِع فَ

   .ِفيها السنةُ ِفي الْوقِْت حتى أَنه لَا يكْره طَلَاقُها وِهي حاِئض ؛ ِلأَنها لَا ِعدةَ علَيها 

 لُهقَو  

   وغَير الْمدخوِل ِبها يطَلِّقُها ِفي حالَِة الطُّهِر والْحيِض  

.  

 لُهِض قَويالَِة الْحا ِفي حطَلِّقُهلَا ي فَرقَالَ زو  

   ها واِحدةً متى شاَء وِإذَا كَانت الْمرأَةُ لَا تِحيض ِمن ِصغٍر أَو ِكبٍر وأَراد أَنْ يطَلِّقَها ِللسنِة طَلَّقَ 

  .؛ ِلأَنَّ الْماِنع ِمن طَلَاِق الْحاِئِض تطِْويلُ الِْعدِة وخوف الْحبِل وهذَا معدوم ِفي الْآِيسِة والصِغريِة 

ادا فَِإنْ أَرهعاَء ما جمدعب رهش ِضيمى يتا حطَلِّقُهلَا ي فَرقَالَ زاَء وى شتةً ماِحدا وِد طَلَّقَهدِة ِبالْعنالس ا طَلَاقلَ لَهصحأَنْ ي 
 لُهى قَورا أُخطَلِّقُهي ا ثُمرها شكُهرتي ى ثُمرا أُخطَلِّقُهي ثُم رهش ِضيمى يتا حكُهرتي ثُم  

   لُ بين وطِْئها وطَلَاِقها ِبزماٍن ويجوز أَنْ يطَلِّقَها ولَا يفِْص 

  .يعِني الَِّتي لَا تِحيض ِمن ِصغٍر أَو ِكبٍر 

ذَا كَانت وقَالَ زفَر يفِْصلُ بين وطِْئها وطَلَاِقها ِبشهٍر والِْخلَاف ِفيما إذَا كَانت صِغريةً لَا يرجى ِمنها الْحيض والْحبلُ أَما إ
   .يرجى ِمنها ذَِلك فَالْأَفْضلُ أَنْ يفِْصلَ بين وطِْئها وطَلَاِقها ِبشهٍر إجماعا 

 لُهقَو  

   وطَلَاق الْحاِمِل يجوز عِقيب الِْجماِع  

 لُهِة قَواِه الِْعدِتبي إلَى اشدؤلَا ي ه؛ ِلأَن  

  .لسنِة ثَلَاثًا يفِْصلُ بين كُلِّ تطِْليقَتيِن ِبشهٍر ِعندهما ويطَلِّقُها ِل 

   وقَالَ محمد وزفَر لَا يطَلِّقُها ِللسنِة إلَّا واِحدةً 

دِة وِهي الْأَشهر أَو الْحيض والشهر ِفي حق ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفي الطَّلَاِق الْحظْر وقَد ورد الشرع ِبالتفِْريِق علَى فُصوِل الِْع
   .الْحاِمِل لَيس ِمن فُصوِلها وهما يِقيساِنها علَى الْآِيسِة والصِغريِة 

 لُهقَو  
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 أَنْ ي لَه بحتسيو الطَّلَاق قَعِض وياِل الْحِفي ح هأَترام ِإذَا طَلَّقا وهاِجعر   

 وهِر وِقيقَِة الْأَملًا ِبحمع اِجبو هأَن حالْأَصاِيِخ وشِض الْمعلُ بقَو اببِتحاِلاس } رم هنع اللَّه ِضير رمِلع لَامِه السلَيع لُهقَو
 اِئضح ِهيا وطَلَّقَه كَانَ قَدا وهاِجعرك فَلْينِة فَ} ابعاجرِبالْم هناب رأْمأَنْ ي رملَى عع وبجالْو تا أَثْبمإن رِإنْ ِقيلَ الْأَم

ع لَّى اللَّهص ِبيكَأَنَّ الن ارفَص هنوِب عنِل الْماِئِب كَِفعلُ النا ِفعقُلْن رمِل عِة ِبقَوعاجرالْم وبجو تثْبي ففَكَي وه لَّمسِه ولَي
  .الَِّذي أَمره ِبالْمراجعِة فَثَبت الْوجوب قَالَ الْخجنِدي والْخلْع ِفي حالَِة الْحيِض مكْروه ِفي ِروايِة الزياداِت 

كْرا يا مهأَى ِمنِض إذَا ريالَِة الْحِبِه ِفي ح أْسقَى لَا بتنِفي الْمو ه.   

 لُهقَو  

   فَِإنْ طَهرت وحاضت ثُم طَهرت فَِإنْ شاَء طَلَّقَها وِإنْ شاَء أَمسكَها  

  .وهذَا قَولُهما 

الطُّهِر الَِّذي يِلي ِتلْك الْحيضِة وعلَى وقَالَ أَبو حِنيفَةَ وزفَر إذَا راجعها ِبالْقَوِل بعدما طَلَّقَها ِفي الْحيِض جاز أَنْ يطَلِّقَها ِفي 
 ِة ِفي ذَِلكنى ِللسرا أُخطَلِّقَهأَنْ ي ادأَرِل وِر ِبالْقَوالطُّه ا ِفي ذَِلكهعاجر ِفيِه ثُم اعٍر لَا ِجما ِفي طُهذَا الِْخلَاِف إذَا طَلَّقَهه

  .ي حِنيفَةَ وزفَر الطُّهِر فَلَه ذَِلك ِعند أَِب

وقَالَ أَبو يوسف لَيس لَه ذَِلك وقَولُ محمٍد مضطَِرب ذَكَر الطَّحاِوي أَنه مع أَِبي حِنيفَةَ وذَكَر أَبو اللَّيِث أَنه مع أَِبي 
الْقُبلَِة أَو ِبالنظَِر إلَى الْفَرِج وِإنْ راجعها ِبالِْجماِع لَيس لَه ذَِلك إجماعا يوسف وكَذَِلك اِلاخِتلَاف إذَا راجعها ِباللَّمِس أَو ِب

.   

 لُهقَو  

   ويقَع طَلَاق كُلِّ زوٍج إذَا كَانَ باِلغا عاِقلًا  

اِزلًا كَانَ أَوا ههكْرم ا أَوا طَاِئعدبع ا أَوراٌء كَانَ حوس لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عا ِلقَوادج  } إلَّا طَلَاق اِئزكُلُّ الطَّلَاِق ج
  قَولُه } الصِبي والْمجنوِن 

   ولَا يقَع طَلَاق الصِبي والْمجنوِن  

ع طَلَاقُه أَيضا ، وهو ِمن كَانَ مختِلطَ الْكَلَاِم بعض كَلَاِمِه ِمثْلُ كَلَاِم ؛ ِلأَنه لَيس لَهما قَولٌ صِحيح ، وكَذَا الْمعتوه لَا يقَ
ا الناِئم لَا الْعقَلَاِء وبعضه ِمثْلُ كَلَاِم الْمجاِنِني وهذَا إذَا كَانَ ِفي حاِل الْعتِه أَما ِفي حالَِة الِْإفَاقَِة فَالصِحيح أَنه واِقع ، وكَذَ

 لَوةَ ِبِه ورلَا ِعب اِئٍم طَلَاقاِن النلَى ِلسى عرج لَوو جنالْب ِربش نمِه ولَيى عمغكَذَا الْماِر وِتياِلاخ ِدميع ه؛ ِلأَن طَلَاقُه قَعي
   . يقَع ؛ ِلأَنه أَعاد الضِمري إلَى غَيِر معتبٍر استيقَظَ وقَالَ أَجزت ذَِلك الطَّلَاق أَو أَوقَعته لَا

 لُهقَو  
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  طَلَاقُه قَعو هأَترام طَلَّق ثُم دبالْع جوزِإذَا تو   

  ا النكَاِح قَولُه ؛ ِلأَنَّ قَولَه صِحيح إذَا لَم يؤثِّر ِفي إسقَاِط حق مولَاه ولَا حق ِللْمولَى ِفي هذَ

   ولَا يقَع طَلَاق مولَاه علَى امرأَِتِه  

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِلقَو } اقالس لَكم نِد مِبي ِه } الطَّلَاقإلَي هفْعِد فَكَانَ ربلَ ِللْعصِلأَنَّ الِْحلَّ حو.   

 لُهقَو  

   ى ضربيِن صِريح وِكنايةٌ والطَّلَاق علَ 

فَالصِريح ما ظَهر الْمراد ِبِه ظُهورا بينا ِمثْلَ أَنِت طَاِلق أَنِت حرةٌ وِمنه سمي الْقَصر صرحا ِلارِتفَاِعِه علَى ساِئِر الْأَبِنيِة 
ِبِه قَو ادرالْم رتتا اسةُ مايالِْكنو لُه  

  ِعيجالر ِبِه الطَّلَاق قَعذَا يك فَهطَلَّقْت قَدطَلَّقَةٌ ومو ِت طَاِلقأَن لُهقَو ِريحفَالص   

 لُهِرِه قَولُ ِفي غَيمعتسلَا تلُ ِفي الطَّلَاِق ومعتسِذِه الْأَلْفَاظَ ت؛ ِلأَنَّ ه  

    ولَا يقَع ِبِه إلَّا واِحدةً 

.  

 لُهى قَووا نم قَعي اِفِعيقَالَ الشو  

   ولَا يفْتِقر إلَى ِنيٍة  

فَيرد علَيِه يعِني الصِريح ِلغلَبِة اِلاسِتعماِل ، وكَذَا إذَا نوى الِْإبانةَ لَا يِصح ؛ ِلأَنه نوى تنِجيز ما علَّقَه الشرع ِبانِقضاِء الِْعدِة 
 هالَى ؛ ِلأَنعاللَِّه ت نيبو هنيا بِفيم قدصيالظَّاِهِر و ِخلَاف هاِء ؛ ِلأَنِفي الْقَض قدصي ثَاٍق لَمو نع ى الطَّلَاقوِإنْ نو هدقَص

اٍق لَم يقَع شيٌء ِفي الْقَضاِء وِإنْ نوى ِبِه الطَّلَاق عن الْعمِل لَم يصدق قَضاًء يحتِملُه وِإنْ صرح ِبِه فَقَالَ أَنِت طَاِلق ِمن وثَ
خالتِكِني الطَّاِء وسطْلَقَةٌ ِبتِت مقَالَ أَن لَوالَى وعاللَِّه ت نيبو هنيا بِفيم ِدينِنيفَةَ يأَِبي ح نعةً وانلَا ِديكُونُ طَلَاقًا إلَّا وِفيِف لَا ي

  .ِبالنيِة ولَو طَلَّقَها طَلْقَةً رجِعيةً ثُم قَالَ جعلْتها باِئنا أَو ثَلَاثًا صار كَذَِلك ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

  .وقَالَ أَبو يوسف تِصري باِئنا ولَا تِصري ثَلَاثًا 

زو دمحقَالَ مِتِه وكَذَا إذَا قَالَ ِلأَما واِقعو اهأَر دمحأَطِْلِقي قَالَ م ا كُوِني طَاِلقًا أَوقَالَ لَه لَولَا ثَلَاثًا وا واِئنب ِصريلَا ت فَر
 لَهِتِقي قَوأَع ةً أَوركُوِني ح  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                706

نِت طَاِلق طَلَاقًا فَِإنْ لَم يكُن لَه ِنيةٌ فَِهي واِحدةٌ رجِعيةٌ وِإنْ نوى اثْنتيِن فَِهي وقَولُه أَنِت الطَّاِلق وأَنِت طَاِلق الطَّلَاِق وأَ 
ى ثَلَاثًا فَِهيوِإنْ نا وضةٌ أَيِعيجةٌ راِحدو   

   ثَلَاثٌ 

ا يحتاج ِفيِه إلَى ِنيٍة ويكُونُ رجِعيا وتِصح ِنيةُ الثَّلَاِث ِفيِه ؛ ِلأَنَّ الْمصدر ، وكَذَا إذَا قَالَ أَنِت طَلَاق يقَع ِبِه الطَّلَاق أَيضا ولَ
نتيِن بعض الثَّلَاِث فَلَما إنَّ الثِّ: يحتِملُ الْعموم والْكَثْرةَ ؛ ِلأَنه اسم ِجنٍس ولَا تِصح ِنيةَ الثِّنتيِن ِفيِه ِخلَافًا ِلزفَر هو يقُولُ 

 ِصحةً تأَةُ أَمرالْم تكَان ى لَوتا حسا ِجنِنهِلكَو تحا صمةُ الثَّلَاِث إنقُولُ ِنين نحنا وِضهعةُ بِني تحةُ الثَّلَاِث صِني تحص
 أَما الثِّنتاِن ِفي حق الْحرِة عدد واللَّفْظُ لَا يحتِملُ الْعدد ولَو قَالَ أَنِت طَاِلق الطَّلَاِق وقَالَ أَردت ِنيةُ الثِّنتيِن ِباعِتباِر الِْجنِسيِة

لِْإيقَاِع فَكَأَنه قَالَ أَنِت طَاِلق وطَاِلق ِبقَوِلي طَاِلق واِحدةً وِبقَوِلي الطَّلَاق أُخرى صدق ؛ ِلأَنَّ كُلَّ واِحدٍة ِمنهما صاِلحةٌ ِل
   .فَيقَع رجِعيتاِن إذَا كَانت مدخولًا ِبها 

 لُهقَو  

   وِإنْ نوى اثْنتيِن لَم يقَع إلَّا واِحدةٌ  

رحتاِن وتِثن قَعةً يأَم تا إذَا كَانةً أَمرح تذَا إذَا كَانِني هعا يماهواِن إذَا نتاثْن قَعةٌ فَياِحدِة ورلَى الْحع مقَدت كُونُ قَدي أَو م
قَوِلك قُمت ِقياما مع الْأُولَى ولَو قَالَ أَنِت طَاِلق طَلَاقًا ولَا ِنيةَ لَه وقَعت واِحدةٌ ؛ ِلأَنَّ الْمصدر إنما يِفيد التأِْكيد لَا غَير كَ

وأَكَلْت أَكْلًا والتأِْكيد لَا يِفيد إلَّا ما أَفَاده الْمؤكِّد وِإنْ نوى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا ِفي ِروايِة الْأَصِل ؛ ِلأَنَّ الْمصدر يِفيد معنى 
ِحدةٌ ولَو قَالَ يا مطَلَّقَةُ ِبالتشِديِد وقَع علَيها الطَّلَاق ؛ ِلأَنه وصفَها ِبذَِلك فَِإنْ نوى ثَلَاثًا الْكَثْرِة وعن أَِبي حِنيفَةَ لَا يقَع إلَّا وا

 يا طَاِلق ِبكَسِر اللَّاِم وقَع الطَّلَاق وِإنْ لَم كَانَ ثَلَاثًا ولَو قَالَ أَنِت طَاِلق لَا يقَع إلَّا ِبالنيِة إلَّا ِفي حاِل مذَاكَرِة الطَّلَاِق ولَو قَالَ
 ك قَدطَلَّقْت كَذَا إذَا قَالَ قَدةً ، وانِدي قدلَ صالْأَو تينقَالَ عو ِت طَاِلقأَن ِت طَاِلققَالَ أَن أَو طَاِلق ِت طَاِلققَالَ أَن لَوِوِه وني

 طَاِلق قَد طَلَّقْتك أَو قَالَ أَنِت طَاِلق فَقَالَ لَه رجلٌ ما قُلْت قَالَ قَد طَلَّقْتها أَو قَالَ قُلْت ِهي طَاِلق فَِهي طَلَّقْتك أَو أَنِت
 أَبو يوسف يقَع واِحدةٌ وقَالَ محمد واِحدةٌ ِفي الْقَضاِء ولَو قَالَ ِللْمدخوِل ِبها أَنِت طَاِلق أَنِت أَو أَنِت طَاِلق وأَنِت قَالَ

   .ِثنتاِن 

 لُهقَو  

   والضرب الثَّاِني الِْكنايات لَا يقَع ِبها الطَّلَاق إلَّا ِبِنيٍة أَو دلَالَِة حاٍل  

 ِة أَويالن ِمن دفَلَا ب هرغَيو ِملُ الطَّلَاقتحا ته؛ ِلأَن لُهلَالَِة قَوالد  
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وِهي علَى ضربيِن ِمنها ثَلَاثَةُ أَلْفَاٍظ يقَع ِبها الرجِعي ولَا يقَع ِبها إلَّا واِحدةً ، وهو قَولُ اعتدي واستبِرِئي رِحمك  
   وأَنِت واِحدةٌ 

اِلاعِتداد ِمن النكَاِح واِلاعِتداد ِبِنعِم اللَِّه فَيحتاج إلَى النيِة وقَولُه استبِرِئي رِحمك يحتِملُ ؛ أَما قَولُه اعتدي فَِلأَنه يحتِملُ 
تعكُونَ نِملُ أَنْ يتحةٌ ياِحدِت وأَن لُهقَوطَلَاقَك و ي أُِريدِملُ أَنتحيك وطَلَّقْت ي قَدةً ِلأَناِحدطِْليقَةً وت ذُوٍف أَيحٍر مدصا ِلم

 نيونَ بزيملَا ي امو؛ ِلأَنَّ الْع ِحيحالص وهاِيِخ ، وشِة الْمامع دِة ِعناِحداِب الْورِبِإع ربتعلَا مِمك وةٌ ِفي قَواِحدِت وِملُ أَنتحيو
 بعضهم إنْ نصب الْواِحدةَ يقَع نوى أَو لَم ينِو وِإنْ رفَع لَا يقَع شيٌء وِإنْ نوى وِإنْ سكَّنها فَِفيِه وجوِه الِْإعراِب وقَالَ

 لُهِة قَويإلَّا ِبالن قَعلَا ي هاٌء ِفي أَنوأَنَّ الْكُلَّ س ِحيحالصو الْكَلَام  

 ةُ الِْكنِقيبةً واِئنةً باِحدو تكَان ا الطَّلَاقى ِبهواِت إذَا ناي   

  .الِْكنايات كُلُّها بواِئن إلَّا الثَّلَاثَةَ الَِّتي ذَكَرناها 

 لُهقَو ِعيجا ركُلُّه اِفِعيقَالَ الشو  

   وِإنْ نوى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا  

   تتنوع إلَى غَِليظٍَة وخِفيفٍَة فَتارةً تكُونُ الْبينونةُ ِبواِحدٍة وتارةً تكُونُ ِبالثَّلَاِث فَيقَع ما نوى ِمنها قَولُه ؛ ِلأَنَّ الْبينونةَ

   وِإنْ نوى اثْنتيِن كَانت واِحدةً  

  .ولَا تِصح ِنيةُ الثِّنتيِن ِعندنا 

قَالَ زو ا لَمِة ميِبالن قَعأَنْ ي ِصحاِن فَلَا يتاِئنِت بقُولُ أَنك لَا تى أَنرأَلَا ت ددالْع نمضتةَ لَا توننيا أَنَّ الْباِن ، لَنتاثْن قَعي فَر
هالثَّلَاثَ ؛ ِلأَن ادإذَا أَر كَذَِلك سلَيو الْكَلَام هنمضتيقَعا لَا ت   

ِمن حيثُ الْعدِد ولَِكنها نوع بينونٍة وِلهذَا إذَا قَالَ ِلزوجِتِه الْأَمِة أَنِت باِئن ينِوي اثْنتيِن وقَعتا ؛ ِلأَنها الْبينونةُ الْعلْيا ِفي حقِّها 
   .كَالثَّلَاِث ِفي الْحرِة 

 لُهقَو  

   ا ِمثْلُ قَوِلِه أَنِت باِئن وبتةٌ وبتلَةٌ وحرام وحبلُِك علَى غَاِرِبِك والْحِقي ِبأَهِلك وخِليةٌ وبِريةٌ إلَى آِخِرِه وهذَ 

نِت باِئن يحتِملُ الْبينونةَ ِمن النكَاِح ويحتِملُ ِمن الديِن ؛ ِلأَنَّ هِذِه الْأَلْفَاظَ تحتِملُ الطَّلَاق وغَيره فَلَا بد ِمن النيِة فَقَولُه أَ
تحي امرح لُهقَوٍة وتِزلَِة بنلَةٌ ِبمتبِر ويالْخوَءِة ورالْم نعكَاِح والن ِمن ِملُ الْقَطْعتحفَي الْقَطْع وه تةٌ الْبتبو لُهقَوو ِملُ الطَّلَاق

والْيِمني وحبلُِك علَى غَاِرِبِك يحتِملُ ؛ ِلأَنِك قَد ِبنِت ِمني ويحتِملُ أَنك لَا تِطيِعيِني والْحِقي ِبأَهِلك يحتِملُ ؛ ِلأَني 
نكَاِح وِمن الْخيِر وِمن الشغِل وبِريةٌ يحتِملُ ِمن النكَاِح وِمن الديِن طَلَّقْتك ويحتِملُ الزيادةَ ِلأَهِلها وخِليةٌ يحتِملُ ِمن ال

عيِن وعن أَِبي وقَولُه ووهبتك ِلأَهِلك سواٌء قَِبلُوها أَو لَم يقْبلُوها يحتِملُ وهبتك لَهم ؛ ِلأَنِك قَد ِبنِت ِمني ويحتِملُ ِهبةَ الْ
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حِنيفَةَ إذَا قَالَ وهبتك ِلأَهِلك أَو ِلأَِبيك أَو ِلأُمِك أَو ِللْأَزواِج فَهو طَلَاق إذَا نوى ؛ ِلأَنها تِرد ِبالطَّلَاِق علَى هؤلَاِء ويمِلكُها 
أَِخيك أَو ِلعمك أَو ِلخاِلك أَو ِلفُلَاٍن الْأَجنِبي لَم يكُن طَلَاقُها ؛ ِلأَنها لَا تِرد ِبالطَّلَاِق الْأَزواج بعد الطَّلَاِق وِإذَا قَالَ وهبتِك ِل

لَاِن ِفي الطَّلَاِق ومعتسا يمها ؛ ِلأَننداِن ِعنتايا ِكنمِك هقْتفَارِك وتحرسو لُهقَولَاِء وؤلَى هع قْتفَارإِبِلي و تحرقَالُ سِرِه يغَي
صِديِقي فَقَولُه سرحتِك يحتِملُ ِبالطَّلَاِق ويحتِملُ ِفي حواِئِجي وفَارقْتك يحتِملُ الطَّلَاق ويحتِملُ ِببدِني وقَولُه وأَنِت حرةٌ 

نِملُ كَوتحيو ِرميحالت ِفيدةً يرا حه.  

   وقَولُه وتقَنِعي يحتِملُ ؛ ِلأَنك مطَلَّقَةٌ ويحتِملُ ستر الْعورِة وِمثْلُه واستِتِري وقَولُه واغْرِبي يحتِملُ ؛ ِلأَنِك قَد ِبنِت

وما يعزب عن { عيِن الْمهملَِة والزاِي ومعناه ِغيِبي وابعِدي وِمنه قَوله تعالَى ِمني ويحتِملُ أَنك لَا تِطيِعيِني وِمثْلُه اُعزِبي ِبالْ
لُ إبعادها ِمنه وِمن والْعزوب الْبعد والذَّهاب وقَولُه وأَبتِغي الْأَزواج يحتِملُ ؛ ِلأَني طَلَّقْتك ويحتِم} ربك ِمن ِمثْقَاِل ذَرٍة 

 لَا ِنكَاحك ولَيِبيلَ ِلي علَا سك ونيبِني ويب لَا ِنكَاحِقِلي وتانطَِلِقي وانِجي ووزتقُوِمي وِبي واذْهِجي ورا اُخضاِت أَيايالِْكن
ا فَلَا ولَو قَالَ أَنا بِريٌء ِمن ِنكَاِحِك وقَع الطَّلَاق إذَا نواه وِإنْ قَالَ أَنا بِريٌء ِمن ِلي علَيك فَِإنْ أَراد ِبِه الطَّلَاق كَانَ طَلَاقًا وِإلَّ

لِّقًا والْمعِرض عن طَلَاِقك لَا يقَع شيٌء ؛ ِلأَنَّ الْبراَءةَ ِمن الشيِء ترك لَه وِإعراض عنه والْمعِرض عن الطَّلَاِق لَا يكُونُ مطَ
النكَاِح يكُونُ مطَلِّقًا كَذَا ِفي الْواِقعاِت ولَو قَالَ خِذي طَلَاقَِك فَقَالَت قَد أَخذْته طَلُقَت ولَو قَالَ لَها طَلَّقَك اللَّه أَو قَالَ 

 أَو لَم ينِو ولَو قَالَ جِميع ِنساِء الدنيا طَواِلق تطْلُق امرأَته ولَا يصدق ِفي الْقَضاِء ِلأَمِتِه أَعتقَك اللَّه وقَع الطَّلَاق والْعتاق نوى
 هدبع قتعلَا ي فوسو يقَالَ أَب اررا أَحينِل الدأَه ِبيدِإنْ قَالَ عا وِوهني لَم هأَن.  

ي دمحقَالَ مو أَةً أَورِت ِلي امقَالَ لَس لَواِت واِقعكَذَا ِفي الْوا ، واعمإج هدبع قتعلَا ي اررأَح مكُلُّه مآد لَادقَالَ أَو لَوو قتع
 أَو سِئلَ هلْ لَك امرأَةٌ فَقَالَ لَا فَِإنه إنْ نوى قَالَ ما أَنِت ِلي ِبامرأٍَة كَانَ طَلَاقًا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ، وكَذَا ما أَنا ِبزوِجِك

  .الطَّلَاق كَانَ طَلَاقًا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 يقَع ِبِه شيٌء كَقَوِلِه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يكُونُ شيٌء ِمن ذَِلك طَلَاقًا نوى أَو لَم ينِو ؛ ِلأَنَّ نفْي الزوِجيِة كَِذب فَلَا
   لَم أَتزوجك وقَد اتفَقُوا جِميعا علَى أَنه لَو قَالَ واَللَِّه ما أَنِت ِلي

ِي يتناولُ الْماِضي ، وهو كَاِذب ِفيِه فَلَا ِبامرأٍَة أَو لَسِت واَللَِّه ِلي ِبامرأٍَة أَنه لَا يقَع ِبِه شيٌء وِإنْ نوى ؛ ِلأَنَّ الْيِمني علَى النفْ
يقَع شيٌء وِلأَنه لَما أَكَّد النفْي ِبالْيِمِني صار ذَِلك إخبارا لَا إيقَاعا ؛ ِلأَنَّ الْيِمني لَا يؤكَّد ِبها إلَّا الْخبر والْخبر لَا يقَع ِبِه 

ا ترى أَنه لَو قَالَ كُنت طَلَّقْتِك أَمِس لَم يقَع ِبذَِلك شيٌء إذَا لَم يكُن طَلَّقَها أَمِس كَذَا ِفي شرِحِه ولَو قَالَ لَا الطَّلَاق أَلَ
 كَاحالن تخفَس قَالَ أَفِْلِحي أَو لَوِبطَلَاٍق و سفَلَي ِوي الطَّلَاقنةَ ِلي ِفيِك ياجح لُهكَانَ طَلَاقًا قَو ِوي الطَّلَاقنِك ينيبِني ويب  

   فَِإنْ لَم يكُن لَه ِنيةٌ لَم يقَع ِبهِذِه الْأَلْفَاِظ طَلَاق إلَّا أَنْ يكُونا ِفي مذَاكَرِة الطَّلَاِق  

ِبطَلَاِق غَي هطَاِلبت ِبالطَّلَاِق أَو هطَاِلبأَنْ ت وهو ، لُها قَوِره  
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  هِوينالَى إلَّا أَنْ يعاللَِّه ت نيبو هنيا بِفيم قَعلَا ياِء وِفي الْقَض ا الطَّلَاقِبه قَعفَي   

نِت حرام وأَمرِك ِبيِدِك واختاِري واعتدي أَما إذَا كَانا ِفي مذَاكَرِة الطَّلَاِق فَِإنه يقَع ِبكُلِّ لَفْظٍَة تدلُّ علَى الْفُرقَِة كَقَوِلِه أَ
 قَعي ا لَممِإنطَلَاقًا ِفي الظَّاِهِر و كَانَ ذَِلك ا الطَّلَاقاِلهؤا ِلسابوج تجرا خِذِه الْأَلْفَاظَ لَم؛ ِلأَنَّ ه اِئنبةٌ وِريبةٌ وِليِت خأَنو

و هنيا بِة ِفيميإلَّا ِبالن قَعاًء فَلَا يِتدكُونَ ابِملُ أَنْ يتحيا وا لَهابوكُونَ جِملُ أَنْ يتحي هالَى ؛ ِلأَنعاللَِّه ت نيب.  

 لُهقَو  

 الطَّلَاق قَعٍة وومصخ ٍب أَوا ِفي غَصكَانِة الطَّلَاِق وذَاكَرا ِفي مكُوني ِإنْ لَمةَ وِتيمالشو با السِبه قِْصدِبكُلِّ لَفْظٍَة لَا ي    

 قَِة فَالظَّاِهرالُ الْفُرِب حضالُ الْغحقَةَ وِملُ الْفُرتحلْ تِة بِتيمِللش لُحصِذِه الْأَلْفَاظَ لَا تِدك ؛ ِلأَنَّ هك ِبيراِري أَمتي اخدتِمثْلَ اع
   الْفُرقَةُ فَحاِصلُه أَنَّ الِْكناياِت ثَلَاثَةُ أَقْساٍم ِكناياتِمن كَلَاِمِه 

ومدلُولَات وتفِْويضات فَالِْكنايات أَنِت حرام وباِئن وبتةٌ وبتلَةٌ وخِليةٌ وبِريةٌ واعتدي واستبِرِئي رِحمك فَِإنْ تكَلَّم ِبها ِفي 
م قدصيِإلَّا فَلَا وو قَعو ا الطَّلَاقى ِبهوا إنْ نضالَِة الرا ِفي حِبه كَلَّمِإنْ تو قدصي لَم ِبِه الطَّلَاق أُِرد قَالَ لَمِة الطَّلَاِق وذَاكَر

دِب صصالَِة الْغا ِفي حِبه كَلَّمِإنْ تو ِو الطَّلَاقني لَم هأَن اِئنبو امرِت حأَن ِهيو ا الطَّلَاقِبه ِردي لَم هِة أَلْفَاٍظ أَنسمِفي خ ق
يالْخ ةٌ ِمنِليخوَءِة ورالْم ةٌ ِمنتبِن ويالد ِمن اِئنِملُ بتحِة يِتيمِللش لُحصِذِه تةٌ ؛ ِلأَنَّ هِريبةٌ وِليخةٌ وتبلَاِم والِْإس ةٌ ِمنِريبِر و

وحرام اِلاجِتماع معك والْحالُ حالُ الشِتيمِة فَالظَّاِهر أَنه أَرادها ولَم يِرد الطَّلَاق والْمدلُولَات اذْهِبي وقُوِمي واستِتِري 
لُك عبحِلك وِقي ِبأَهالْحِجي وراخِعي وقَنتا واِئنب قَعو ا الطَّلَاقى ِبهوفَِإنْ ن ذَِلك اهبأَشك ونيبِني ويب لَا ِنكَاحلَى غَاِرِبك و

لَاِق والتفِْويضات وِإنْ نوى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وِإنْ لَم ينِو لَا يكُونُ طَلَاقًا سواٌء كَانا ِفي حالَِة الرضا أَو الْغضِب أَو مذَاكَرِة الطَّ
أَمرك ِبيِدك اختاِري فَِفي حالَِة الْغضِب لَا يصدق ِفي التفِْويضاِت ولَا ِفي الِْكناياِت الرجِعيِة يعِني لَا يصدق ِفي التفِْويضاِت 

ثُم ِفي قَوِلها اخترت نفِْسي يقَع طَلْقَةً باِئنةً وِفي قَوِلها طَلَّقَت نفِْسي إذَا قَالَت مِجيبةٌ لَه اخترت نفِْسي أَو طَلَّقْت نفِْسي 
   .واِحدةً رجِعيةً 

 لُهقَو  

   وِإذَا وصف الطَّلَاق وِبضرٍب ِمن الزيادِة والشدِة كَانَ باِئنا  

   اللَّفِْظ فَِإذَا وصفَه ِبِزيادٍة أَفَاد معنى لَيس ِفي لَفِْظِه قَولُه ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق يقَع ِبمجرِد

ِمثْلَ أَنْ يقُولَ أَنِت طَاِلق باِئن أَو طَاِلق أَشد الطَّلَاِق أَو أَفْحش الطَّلَاِق أَو طَلَاق الشيطَاِن أَو طَلَاق الِْبدعِة أَو كَالْحبِل  
   أَو ِملِْء الْبيِت 

، وكَذَا أَخبثَ الطَّلَاِق أَو أَسوأَ الطَّلَاِق أَو أَنِت طَاِلق أَلْبتةَ وِإذَا قَالَ أَنِت طَاِلق أَقْبح الطَّلَاِق ونوى ثَلَاثًا فَِهي ثَلَاثٌ وِإنْ 
  . يوسف نوى واِحدةً فَِهي واِحدةٌ رجِعيةٌ ِعند أَِبي

وقَالَ محمد باِئنةٌ وِفي الِْهدايِة إذَا قَالَ أَنِت طَاِلق أَشد الطَّلَاِق أَو كَأَلٍْف أَو ِملِْء الْبيِت فَِهي واِحدةٌ باِئنةٌ إلَّا أَنْ ينِوي ثَلَاثًا 
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الَ كَأَلٍْف إنْ نوى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وِإنْ نوى واِحدةً فَِهي واِحدةٌ باِئنةٌ وِإنْ لَم يكُن فَيكُونَ ثَلَاثًا ِلِذكِْر الْمصدِر وِفي شرِحِه إذَا قَ
  .لَه ِنيةٌ فَواِحدةٌ باِئنةٌ ِعندهما 

ِد كَمدِفي الْع ِبيهشِبِه الت ادرفَي ددع هثَلَاثٌ ؛ ِلأَن ِهي دمحقَالَ مةً واِئنةً باِحدى ووفَِإنْ ن دمحِد الْأَلِْف قَالَ مدا إذَا قَالَ كَع
ا وِإنْ دينته ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى ولَا أُدينه ِفي الْقَضاِء وِإنْ قَالَ واِحدةٌ كَأَلٍْف فَِهي واِحدةٌ باِئنةٌ إجماعا ولَا يكُونُ ثَلَاثً

نوى ؛ ِلأَنَّ الْواِحدةَ لَا تحتِملُ الثَّلَاثَ وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق كَعدِد الْأَلِْف أَو ِمثْلَ عدِد الْأَلِْف أَو كَعدِد ثَلَاٍث أَو ِمثْلَ عدِد 
 ذَِلك رى غَيوِإنْ نثَلَاثٌ و ثَلَاٍث فَِهي.  

ذَا قَالَ أَنِت طَاِلق ِمثْلَ الْجبِل أَو ِمثْلَ ِعظَِم الْجبِل أَو ِملَْء الْكَوِن أَو ِملَْء الْبيِت أَو كَأَلٍْف أَو ِمثْلَ أَلٍْف قَالَ الْخجنِدي إ
هبى شتِنيفَةَ مأَِبي ح دلُ أَنَّ ِعنالْأَصاِع ومِة ِبالِْإجايوا ِفي ظَاِهِر الراِئناكَانَ بِغريص ههبٍء شيش ا ِبأَياِئنب قَعٍء ييِبش الطَّلَاق    

 ا أَوِغريِبِه ص هبشاٌء كَانَ الْموِإلَّا فَلَا سا واِئنكَانَ ب الِْعظَم إنْ ذَكَر فوسأَِبي ي دِعنلَا و أَو الِْعظَم اٌء ذَكَروا سكَِبري كَانَ أَو
وِإنْ لَم يذْكُر الِْعظَم يكُونُ رجِعيا وِعند زفَر إنْ كَانَ الْمشبه ِبِه يوصف ِبالشدِة والِْعظَِم كَانَ باِئنا وِإلَّا فَهو رجِعي كَِبريا 

نِت طَاِلق ِمثْلَ ِعظَِم رأِْس الِْإبرِة كَانَ باِئنا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمد ِقيلَ مع أَِبي حِنيفَةَ وِقيلَ مع أَِبي يوسف بيانه إذَا قَالَ أَ
 فوسأَِبي يو.  

ند أَِبي يوسف وقَالَ زفَر هو رجِعي وِإنْ قَالَ ِمثْلَ رأِْس الِْإبرِة أَو ِمثْلَ حبِة الْخردِل فَهو باِئن ِعند أَِبي حِنيفَةَ ورجِعي ِع
وزفَر وِإنْ قَالَ ِمثْلَ الْجبِل كَانَ باِئنا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وزفَر وقَالَ أَبو يوسف رجِعي وِإنْ قَالَ ِمثْلَ ِعظَِم الْجبِل كَانَ باِئنا 

 ثَلَاثًا ِبالِْإجماِع وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق ِمثْلَ عدِد كَذَا وأَضاف إلَى شيٍء لَيس إجماعا فَِإنْ نوى ِبهِذِه الْأَلْفَاِظ كُلِّها ثَلَاثًا كَانَ
دةٌ ِعنِعيجرِنيفَةَ وأَِبي ح دةٌ ِعناِئنةٌ باِحدو ِر فَِهيالْقَم ددع ِس أَومالش ددع ِت طَاِلقا إذَا قَالَ أَنكَم ددع لَه لَوو فوسأَِبي ي 

 ددع ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنكُونَ ثَلَاثًا وفَي ددالْع ِويناًء إلَّا أَنْ يوِم ِضيجكَالن اهنعٍد ؛ ِلأَنَّ ممحم دةٌ ِعناِحدوِم فَوجقَالَ كَالن
ند محمٍد وِإنْ قَالَ عدد الرمِل فَِهي ثَلَاثٌ إجماعا وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق لَا التراِب فَِهي واِحدةٌ ِعند أَِبي يوسف وثَلَاثٌ ِع

ثَّلَاثَ ثُم لَا يعِملُ قَولَه قَِليلٌ ولَا كَِثري يقَع ثَلَاثًا هو الْمختار ؛ ِلأَنَّ الْقَِليلَ واِحدةٌ والْكَِثري ثَلَاثٌ فَِإذَا قَالَ أَولًا لَا قَِليلٌ فَقَصد ال
ولَا كَِثري بعد ذَِلك وِإنْ قَالَ لَا كَِثري ولَا قَِليلٌ يقَع واِحدةً علَى هذَا الِْقياِس كَذَا ِفي الْواِقعاِت وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق ِمرارا 

   ا ِفي النهايِةتطْلُق ثَلَاثًا إذَا كَانت مدخولًا ِبها كَذَ

وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق عدد ما ِفي هذَا الْحوِض ِمن السمِك ولَيس ِفيِه سمك يقَع واِحدةً وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق تطِْليقَةً شِديدةً 
وعن أَِبي يوسف رجِعيةٌ ؛ ِلأَنَّ هذَا الْوصف لَا يِليق ِبها فَيلْغو وِإنْ قَالَ أَنِت أَو قَِويةً أَو عِريضةً أَو طَِويلَةً فَِهي واِحدةٌ باِئنةٌ 

لَةً أَو جِميلَةً أَو عدلَةً طَاِلق ِمن ها هنا إلَى الشاِم أَو إلَى بلَِد كَذَا كَانَ رجِعيا ِعندنا وِعند زفَر طَلْقَةً باِئنةً وِإنْ قَالَ طَلْقَةً نِبي
أَو حسنةً فَِفي ظَاِهِر الروايِة يقَع ِللْحاِل سواٌء كَانَ حالَةَ حيٍض أَو طُهٍر ولَا يكُونُ ِللسنِة وعن أَِبي يوسف ِللسنِة ويقَع ِفي 

ِللس ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنِة ونقِْت السو لَهدأَع الطَّلَاِق أَو نسأَح ِة أَونالس طَلَاق لَاِم أَوالِْإس طَلَاق يِن أَوالد طَلَاق ِة أَوِللِْعد ِة أَون
ِة ينالس قْتو فادِة إنْ صنِللس ذَا كُلُّهِة فَهنلَى السع أَو قالْح طَلَاق أَو هريأَخ أَو هِني أَنعِة ينقِْت السإلَى و ظَرتنِإلَّا فَيو قَع

يقَع إذَا كَانت الْمرأَةُ طَاِهرةً ِمن غَيِر ِجماٍع أَو حاِملًا قَد استبانَ حملُها وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق علَى أَني ِبالِْخياِر طَلُقَت ولَا 
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  . قَالَ أَنِت طَاِلق إلَى سنٍة طَلُقَت ِعند مِضي السنِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد ِخيار لَه وِإنْ

ةً واِحدو الطَّلَاِق طَلُقَت ك ِمنلَيع وزجا لَا يم ِت طَاِلققَالَ أَن لَواِبيِع وناِل كَذَا ِفي الْيِفي الْح طَلُقَت فَرقَالَ زا لَا وم لُهقَو
يجوز علَيك باِطلٌ وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق علَى أَنه لَا رجعةَ ِلي علَيك يلْغو ويمِلك الرجعةَ وِقيلَ يقَع واِحدةً باِئنةً وِإنْ نوى 

مدعب فَِقيلَ لَه ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنِإنْ قَالَ الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ وثَلَاثٌ و قَعي فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دفَقَالَ ثَلَاثٌ فَِعن كَم كَتا س
   أَنِت طَاِلق كَذَا وأَشار ِبالِْإبهاِم والسبابِة والْوسطَى فَِهي ثَلَاثٌ ؛ ِلأَنَّ الِْإشارةَ ِبالْأَصاِبِع

دِبالْع الِْعلْم ِفيدكَذَا ت ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنالَى وعاللَِّه ت نيبو هنيا بِفيم قدصياِء وِفي الْقَض قدصِن لَا ييتوممضى الْموِد فَِإنْ ن
ع ِبالْمنشورِة وِقيلَ إذَا أَشار ِبظُهوِرها فَِبالْمضمومِة وأَشار ِبواِحدٍة فَِهي واِحدةٌ وِإنْ أَشار ِبِثنتيِن فَهما اثْنتاِن والِْإشارةُ تقَ

يعِني إذَا جعلَ ظَاِهر الْكَف إلَى الْمرأَِة وبطُونَ الْأَصاِبِع إلَى نفِْسِه فَالْمعتبرةُ ِفي الِْإشارِة ِبعدِد ما قَبضه ِمن أَصاِبِعِه دونَ ما 
ه ولَو قَالَت لَه طَلِّقِْني وطَلِّقِْني وطَلِّقِْني فَقَالَ قَد طَلَّقْتك فَِهي ثَلَاثٌ نوى أَو لَم ينِو ؛ ِلأَنها أَمرته ِبالثَّلَاِث وهذَا يصلُح أَرسلَ

لَ طَلَّقْتك إنْ نوى واِحدةً فَواِحدةٌ وِإنْ نوى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وِإنْ قَالَت جوابا وِإنْ قَالَت طَلِّقِْني طَلِّقِْني وطَلِّقِْني ِبغيِر واٍو فَقَا
   .طَلِّقِْني ثَلَاثًا فَقَالَ أَنِت طَاِلق أَو فَأَنِت طَاِلق فَِهي واِحدةٌ وِإنْ قَالَ قَد طَلَّقْتك فَِهي ثَلَاثٌ كَذَا ِفي الْواِقعاِت 

  

 لُهِك قَوتقَبر أَو ِت طَاِلققُولَ أَنِمثْلَ أَنْ ي الطَّلَاق قَعلَِة ومالْج نِبِه ع ربعا يإلَى م ا أَولَِتهمإلَى ج الطَّلَاق افِإذَا أَضو 
   طَاِلق أَو عنقُِك أَو روحِك أَو جسدِك أَو فَرجِك أَو وجهِك 

ِذِه ؛ ِلأَنَّ كُلَّ وةَ هقَبك رتقُولَ ِبعا ِمثْلَ أَنْ يهافَِة إلَيِبالِْإض عيالْب ِقدعنذَا يِلهلَِة ومالْج نِبِه ع ربعاِء ييِذِه الْأَشه ٍة ِمناِحد
سك طَاِلق أَو بدنِك ، وكَذَا الدم ِفي ِروايٍة إذَا قَالَ الْجاِريِة أَو جسدها أَو فَرجها فَكَذَا ِفي الطَّلَاِق ، وكَذَا إذَا قَالَ نفْ

دمك طَاِلق ِفيِه ِروايتاِن الصِحيحةُ ِمنهما يقَع ؛ ِلأَنَّ الدم يعبر ِبِه عن الْجملَِة يقَالُ ذَهب دمه هدرا وِإذَا قَالَ الرأْس ِمنك 
لْوجه ِمنك طَاِلق أَو وضع يده علَى رأِْسها أَو وجِهها وقَالَ هذَا الْعضو طَاِلق لَا يقَع الطَّلَاق ؛ ِلأَنه لَم يِضفْه إلَيها طَاِلق أَو ا

   وكَذَا الْعتاق ِمثْلُ الطَّلَاِق

 لُهقَو  

   نْ يقُولَ ِنصفُِك طَاِلق أَو ثُلُثُِك وكَذَا إنْ طَلَّق جزًءا شاِئعا ِمثْلَ أَ 

 لُهقَو فُك طَاِلقا إذَا قَالَ ِنصكَم طَاِلٍق طَلُقَت فِت ِنصِإنْ قَالَ أَنك ورشع ك أَوسدس ك أَوعبر أَو  

  الطَّلَاق قَعلَا ي لُك طَاِلقِرج أَو ك طَاِلقدِإنْ قَالَ يو   

  .ا قَالَ ثَديك طَاِلق ، وكَذَا إذَ

 ربعأِْس يِزلَِة الرنِبم دذَا الِْخلَاِف فَِإنْ ِقيلَ الْيلَى هالْفَِخذُ عو اقالسالْأُذُنُ وو فالْأَنانُ وكَذَا اللِّسو ، قَعي اِفِعيالشو فَرقَالَ زو
لَامِه السلَيِميِع قَالَ عالْج نا عِبه }  درى تتح ذَتا أَخِد ملَى الْيت } عدأَر جوا إذَا قَالَ الزندِعنا وهاِحبِد صِبالْي ادِقيلَ أَر
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خذَ ِبالْيِد يكُونُ ولَا يكُونُ صاِحبتها طَلُقَت وِلأَنه يجوز أَنْ تكُونَ الْيد هناك ِعبارةً عن الْكُلِّ مقْرونا ِبالْأَخِذ ؛ ِلأَنَّ الْأَ
كَذَِلك مقْرونا ِبالطَّلَاِق وجه قَوِل زفَر أَنه جزٌء مستمتع ِبِه ِبعقِْد النكَاِح فَيكُونُ محلا ِللطَّلَاِق ثُم يسِري إلَى الْكُلِّ كَما ِفي 

ِضيف إلَيِه النكَاح فَِإنه لَا يجوز إجماعا ؛ ِلأَنَّ التعدي ممتِنع إذْ الْحرمةُ ِفي ساِئِر الْأَجزاِء الْجزِء الشاِئِع ِبِخلَاِف ما إذَا أُ
إلَى غَي الطَّلَاق افأَض ها أَنلَنكِْس ولَى الْعع رِفي الطَّلَاِق الْأَمِء وزذَا الْجالِْحلَّ ِفي ه ِلبغإلَى ت افَها إذَا أَضو كَملْغلِِّه فَيحِر م

  .ِريِقها أَو ظُفِْرها 

لَا وهذَا ؛ ِلأَنَّ محلَّ الطَّلَاِق ما يكُونُ ِفيِه الْقَيد ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق ينِبئُ عن رفِْع الْقَيِد ولَا قَيد ِفي الْيِد يعِني ِبطَِريِق الْأَصالَِة حتى 
تِصح إضافَةُ النكَاِح إلَيها إجماعا وِإنما مِلكَت ِبِملِْك النكَاِح تبعا لَا أَصالَةً ومعناه أَنه لَا يِصح إضافَةُ النكَاِح إلَى الْيِد 

كَاِح ِعنلٌّ ِللنحم هاِئِع ؛ ِلأَنِء الشزِل ِبِخلَاِف الْججالرى واوِفي الْفَتا ِللطَّلَاِق ولحكُونُ مِه فَكَذَا يإلَي هافَتإض ِصحى تتا حند
   إذَا أَضاف النكَاح إلَى ِنصِف الْمرأَِة ِفيِه

 ِفي الْمملُوكَِة لَا تعتق ؛ ِلأَنه لَا يعبر ِبِه عن جِميِع ِروايتاِن الصِحيحةُ ِمنهما أَنه لَا يِصح وِإنْ قَالَ دبرك طَاِلق لَا تطْلُق وكَذَا
رِك الْبدِن واختلَفُوا ِفي الظَّهِر والْبطِْن والْأَظْهر أَنه لَا يقَع ؛ ِلأَنه لَا يعبر ِبِهما عن جِميِع الْبدِن وِإنْ قَالَ شعرِك طَاِلق أَو ظُفْ

   .أَو ِريقُِك أَو دمعِك أَو عرقُِك لَم تطْلُق ِبالِْإجماِع ؛ ِلأَنه لَا يِصح إضافَةُ النكَاِح إلَيِه 

 لُهقَو  

   وِإنْ طَلَّقَها ِنصف تطِْليقٍَة أَو ثُلُثَ تطِْليقٍَة كَانت طَاِلقًا واِحدا  

لَا ي ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق ا لَمفَهِنصِإنْ قَالَ طَلْقَةً وِن ويتاثْن فًا طَلُقَتِنصطَلْقَةً و ا أَوعبرطَلْقَةً و ِت طَاِلقذَا إذَا قَالَ أَنلَى هعأُ وزجت
م تقَع ثَاِنيا وهذَا قَولُ بعِضِهم والْمختار أَنه يقَع يقَع إلَّا واِحدةٌ ؛ ِلأَنه أَضاف النصف إلَى الْموقَعِة وقَد وقَعت جملَتها فَلَ

 طْفثَلَاثًا ؛ ِلأَنَّ الْع طَلُقَت اوالْو تِإنْ أَثْبةً واِحدو طَلْقٍَة طَلُقَت سدطَلْقٍَة ثُلُثَ طَلْقٍَة س فِنص ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَناِن وتِثن
الْم رغَي نهنيب قَعكَذَا إذَا أَوطِْليقَةً كَاِملَةً ، وٍة تاِحدكُلُّ و طِْليقَةٌ طَلُقَتت كُننيٍة فَقَالَ بوِنس عبأَر كَانَ لَه لَوِه ولَيطُوِف عع

ٍة طَلْقَةٌ فَِإنْ ناِحدلَى كُلِّ وع قَعا وعبأَر ثَلَاثًا أَو ِن أَويتاثْن ددش هثَلَاثٌ ؛ ِلأَن ِهنلَيع قَعا وِميعج نهنيكُونَ كُلُّ طَلْقٍَة بى أَنْ تو
ت عِتس كُننيِإنْ قَالَ باِن وكَذَا إلَى الثَّمِن ، ويتٍة اثْناِحدكُلُّ و طِْليقَاٍت طَلُقَتت سمخ كُننيِإنْ قَالَ بفِْسِه ولَى نطِْليقَاٍت ع

وقَع علَى كُلِّ واِحدٍة ثَلَاثٌ وِإنْ قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت طَاِلق ثَلَاثَةَ أَنصاِف تطِْليقَتيِن طَلُقَت ثَلَاثًا ؛ ِلأَنَّ ِنصف تطِْليقٍَة طَلْقَةٌ فَِإذَا 
نصاِف طَلْقٍَة ِقيلَ يقَع ِثنتاِن ؛ ِلأَنها طَلْقَةٌ وِنصف فَتكَاملَ وِقيلَ يقَع ثَلَاثٌ ؛ ِلأَنَّ قَالَ ثَلَاثَةَ أَنصاٍف كُن ثَلَاثًا وِإنْ قَالَ ثَلَاثَةَ أَ

هثَلَاثٌ ؛ ِلأَن قَعطَلْقٍَة ي عبرطَلْقٍَة ثُلُثَ طَلْقٍَة و فِإنْ قَالَ ِنصا وفِْسهلُ ِفي نكَامتطِْليقٍَة تكُلِّ ت فٍء إلَى ِنصزكُلَّ ج افأَض 
طَلْقٍَة نِكرٍة والنِكرةُ إذَا أُِعيدت كَانَ الثَّاِني غَير الْأَوِل وِإنْ قَالَ ِنصف طَلْقٍَة وثُلُثَها وسدسها فَِهي واِحدةٌ ؛ ِلأَنه أَضاف كُلَّ 

   والْمعرفَةُ إذَا أُِعيدت كَانَ الثَّاِني هو الْأَولُجزٍء إلَى تطِْليقٍَة معرفٍَة ِبالِْكنايِة 

 لُهقَو  
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  اِقعاِن وكْرالسِه وكْرالْم طَلَاقو   

  .أَما الْمكْره فَطَلَاقُه واِقع ِعندنا 

طَّلَاِق أَما إذَا أُكِْره علَى الِْإقْراِر ِبِه فَأَقَر ِبِه لَا يقَع إجماعا ؛ ِلأَنه لَم وقَالَ الشاِفِعي لَا يقَع والِْخلَاف ِفيما إذَا أُكِْره علَى لَفِْظ ال
علَى أَنه كَاِذب يقِْصد ِبِه إيقَاع الطَّلَاِق بلْ قَصد الِْإقْرار والِْإقْرار يحتِملُ الصدق والْكَِذب وِقيام السيِف علَى رأِْسِه يدلُّ 

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو طَلَاقُه قَعاِزلُ ِبالطَّلَاِق يالْهو } ِجد نلُهزهو ِجد نهثَلَاثٌ ِجد : الطَّلَاقو اقتالْعو كَاحالن { لُهقَوو
أَما ِمن الْبنِج والدواِء لَا يقَع كَالْمغمى علَيِه وِفي شاهانْ هذَا إذَا لَم يعلَم أَنه والسكْراِن هذَا إذَا سِكر ِمن الْخمِر والنِبيِذ 

 قَعي ِلما إذَا عأَم جنب.  

انُ لَا تكْرالس دتِإنْ ارو اِقعو طَلَاقُهو امرِج حنالْب ِمن كْرِحيِط السِفي الْمِتقَاِد فَلَا واِب اِلاعب ِمن ؛ ِلأَنَّ الْكُفْر هِمن هأَترام ِبني
يتحقَّق مع السكِْر وِإنْ أُكِْره علَى شرِب الْخمِر أَو شِربه ِعند الضرورِة فَسِكر فَطَلَّق أَو أَعتق قَالَ ِفي الْكَرِخي يقَع وِفي 

  .ي لَا يقَع ، وهو الصِحيح الْبزدِو

  وِفي الْيناِبيِع الطَّلَاق ِمن السكْراِن واِقع سواٌء شِرب الْخمر طَوعا أَو كَرها أَو مضطَرا 

   مسأَلَةٌ  

لرجعةُ والِْإيلَاُء والْفَيُء ِفيِه والظِّهار والْيِمني والنذْر والْعفْو عن عشرةُ أَشياَء تِصح مع الِْإكْراِه النكَاح والطَّلَاق والْعتاق وا
، ا لَهرجز الُهوز ربتعةٌ فَلَا يِصيعم وا هِبم قْلُهالَ عز هاِفذَةٌ ؛ ِلأَنفَاِتِه نرصت ِميعانُ فَجكْرا السأَماِص والِْقص كَلَّفم هِلأَنو 

} لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى { ِبدلَالَِة أَنه يلْزمه الْحد ِبالْقَذِْف والْقَود ِبالْقَتِل وِلأَنه مخاطَب ِبالشراِئِع قَالَ اللَّه تعالَى 

   لَاقواختار الْكَرِخي والطَّحاِوي أَنَّ طَ

إنَّ الطَّلَاق يقَع ِمن : السكْراِن لَا يقَع ؛ ِلأَنه زاِئلُ الْعقِْل قُلْنا زالَ ِبسبٍب هو معِصيةٌ فَجِعلَ باِقيا حكْما زجرا لَه وقَد قَالُوا 
امرأَِتِه اسِقِني فَسبق ِلسانه فَقَالَ أَنِت طَاِلق طَلُقَت ، وكَذَا الْعتاق ِفي الِْإنساِن وِإنْ لَم يقِْصده مِثْلَ أَنْ يِريد أَنْ يقُولَ ِل

يح أَنه الصِحيِح وروى ِهشام عن محمٍد أَنه إذَا أَراد أَنْ يقُولَ ِلعبِدِه اسِقِني فَقَالَ أَنت حر لَا يعتق ِبِخلَاِف الطَّلَاِق والصِح
   .يقَع ِفيِهما 

 لُهقَو  

  ِبِه الطَّلَاق تيوإذَا قَالَ ن الطَّلَاق قَعيو   

د أَكَّده فَوقَع وهذَا يعِني الْمكْره والسكْرانَ ؛ ِلأَنَّ الِْإكْراه والسكْر لَا يؤثِّراِن ِفي الطَّلَاِق فَِإذَا أَخبر أَنه كَانَ قَاِصدا ِلذَِلك فَقَ
 ى الطَّلَاقون هفِْسِه أَنلَى نع أَقَرانُ وكْرالس فَِإذَا أَفَاق هدا ِعنملُهقَو حجرت خيِملُ أَنَّ الشتحيو اِويالطَّحو ِخيالْكَر ارِتياخ

يو اِويالطَّحو ِخيالْكَر دِعن قدص اِن ِمنكْرالس الطَّلَاِق ِمن ِريحا إنَّ صاِبنحةُ أَصامقَالَ عاِع ومِئٍذ ِبالِْإجِحين الطَّلَاق قَع
الطَّلَاق قَعيو لُهكُونَ قَوِملُ أَنْ يتحِل يذَا الْقَولَى هٍة فَعِر ِنيغَي ِمن الطَّلَاق وِقعِبيِذ يالنِر ومالْخ قَعو ِبِه الطَّلَاق تيوإذَا قَالَ ن 
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 اِت ِهياي؛ ِلأَنَّ الِْكن ابوص وهو ، ت ِبِه الطَّلَاقيواِت إذَا قَالَ نايِبالِْكن الطَّلَاق قَعيِخ وسِض النعِفي بالْكَاِتِب و ا ِمنوهس
 النسِخ ويقَع الطَّلَاق ِبالِْكتاِب فَِإنْ كَانَ كَذَا فَالْمراد ِبِه إذَا كَتب طَلَاق امرأَِتِه ِكتابا مستِبينا الَِّتي تفْتِقر إلَى النيِة وِفي بعِض

ق وقَع وِإنْ لَم ينِو لَا يقَع وِقيلَ علَى لَوٍح أَو حاِئٍط أَو رمٍل أَو وِرِق الْأَشجاِر أَو غَيِر ذَِلك ، وهو مستِبني إنْ نوى الطَّلَا
الْمستِبني كَالصِريِح وأَما إذَا كَانَ لَا يستِبني ِبأَنْ كَتب ِفي الْهواِء أَو علَى الْماِء أَو علَى الْحِديِد أَو علَى صخرٍة صماَء لَا 

مِو ِبالِْإجني لَم ى أَوون قَعاِبي ياك ِكتةُ إذَا أَتا فُلَاني بكْتالِْخطَاِب ِمثْلَ أَنْ يالَِة وسالرِة وابِه الِْكتجلَى وع با إذَا كَتأَماِع و
 ِو الطَّلَاقني لَم هأَن قدصلَا يا وهاِب إلَيوِل الِْكتصِبو طْلُقا تهفَِإن ِت طَاِلقذَا فَأَنه.   

 لُهقَو  

   ويقَع طَلَاق الْأَخرِس ِبالِْإشارِة  

هذَا علَى وجهيِن إنْ كَانت الِْإشارةُ يعرف ِبها كَلَامه وقَع وِإنْ كَانت لَا يعرف ِبها كَلَامه لَا يقَع ؛ ِلأَنا تيقَّنا بقَاَء ِنكَاِحِه 
وا ِفي زكَكْنشو ِعيجر وونَ الثَّلَاِث فَهِة إذَا كَانَ دارِبالِْإش ومفْهالْم طَلَاقُه ثُم كولُ ِبالشزلَا ياِلِه و.   

 لُهقَو  

 فَأَنِت طَاِلق أَو كُلُّ امرأٍَة وِإذَا أَضاف الطَّلَاق إلَى النكَاِح وقَع عِقيب النكَاِح ِمثْلَ أَنْ يقُولَ ِلأَجنِبيٍة إنْ تزوجتِك 
 طَاِلق ا فَِهيهجوزأَت   

 دالْح ِجبلَا يا وِمثِْله رها ملَه بجا ولَ ِبهخِإنْ داِق ودالص فا ِنصلَه بجو إذَا طَلُقَت ا ثُمندِعن ا طَلُقَتهجوزإذَا ت هفَِإن
زإذَا ت ِلأَنَّ ثُم طْلُقى لَا ترةً أُخرا مهجإنْ " و " ى لَوتالَ حالْأَفْع ركَرلَا تاَء ومالْأَس ركَرا تها كُلٌّ فَِإنأَمو اركْرالت وِجبلَا ت

لطَّلَاق ِفي قَوِلِه إنْ تزوجتِك فَأَنِت طَاِلق إذَا كَانَ وقْت التعِليِق تزوج امرأَةً أُخرى طَلُقَت قَالَ الِْإمام ظَِهري الديِن إنما يقَع ا
 لَم رٍج آخوز دعا بهجوزت ثُم ِت طَاِلقك فَأَنتجوزا إنْ تقَالَ لَه ا ثَلَاثًا ثُما إذَا طَلَّقَهطَلَّقٍَة ِبالثَّلَاِث أَمم رغَي ِهيقَالَ و طْلُقت

 هٍج فَِإنوز دعا بهجوزت ِبثَلَاٍث ثُم تانا فَبهجوزفَت تمرح لَّتا حكُلَّمو طَاِلق أَةً فَِهيرام تجوزلٌ قَالَ إنْ تجقَى رتنِفي الْم
   .لَاق فَلَيس ِبشيٍء وِإنْ لَم يِرد ِبِه طَلَاقًا فَهو يِمني يجوز فَِإنْ عنى ِبقَوِلِه كُلَّما حلَّت حرمت الطَّ

 لُهقَو  

  ِت طَاِلقفَأَن ارلِْت الدخأَِتِه إنْ درقُولَ ِلامِط ِمثْلَ أَنْ يرالش ِقيبع قَعٍط ورإلَى ش الطَّلَاق افِإذَا أَضو   

 الِْملْك قَاِئم ِفي الْحاِل والظَّاِهر بقَاؤه إلَى وقِْت الشرِط وِلأَنه إذَا علَّقَه ِبالشرِط صار ِعند وجوِد الشرِط هذَا ِباِلاتفَاِق ؛ ِلأَنَّ
قَعأَةُ ِفي ِملِْكِه ورالْمطُ ورالش ِجدقِْت فَِإذَا والْو كَلِِّم ِبالطَّلَاِق ِفي ذَِلكتِت كَالْمقِْت أَنالْو ا ِفي ذَِلكقَالَ لَه هكَأَن الطَّلَاق 

طَاِلق وِإنْ كَانت خرجت ِمن ِملِْكِه بعد هذَا الْقَوِل ثُم وِجد الشرطُ وِهي ِفي غَيِر ِملِْكِه لَم تطْلُق وانحلَّت الْيِمني ِلما بينا 
دِعن ِصريي هإذَا قَالَ أَن اِصلُهح طْلُقت لَم ِت طَاِلقِملِْكِه أَن ِمن تجرخ قَدا وقَالَ لَه لَوكَلِِّم ِبالطَّلَاِق وتِط كَالْمروِد الشجو 

ان ارالد لَتخدا وهتِعد تقَضانا وهانأَب ثُم ِت طَاِلقفَأَن ارلْت الدخا إنْ دا لَههلَيع قَعي لَمِط وروِد الشجِلو ِمنيالْي لَّتح
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طَلَاق ؛ ِلأَنَّ الْمعلِّق ِعند وجوِد الشرِط كَالْمتكَلِِّم ِبالْجواِب ِفي ذَِلك الْوقِْت ِمن طَِريِق الْحكِْم فَِإنْ ِقيلَ أَلَيس إذَا قَالَ 
أَِتِه إنْ درِلام ِحيحا الصنربتا اعما إنقُلْن قَعي لَم أَهدتاب ِإنْ كَانَ لَوو طْلُقا تهفَِإن لَتخفَد نج ثُم ِت طَاِلقفَأَن ارلْت الدخ

نيى أَنَّ الِْعنركِْم أَلَا تطَِريِق الْح ِمن طَلَاقُه قَعا يمونُ إننجالْما وكْمح قُوعالْو فَِإنَّ الْقَاِضي نج قَدةُ ودالْم تضلَ فَمإذَا أُج 
 وهو ، لَتخفَد ِت طَاِلقفَأَن ارلْت الدخأَِتِه إنْ درونُ ِلامنجقَالَ الْم لَوِحيِح وطَلَاقًا ِفي الص كُونُ ذَِلكيا ومهنيب قفَري

   . قُلْنا ولَو قَالَ ذَِلك الصِحيح فَدخلَت وهو مجنونٌ طَلُقَت صِحيح لَم تطْلُق ِلما

 لُهقَو  

   ولَا يِصح إضافَةُ الطَّلَاِق إلَّا أَنْ يكُون الْحاِلف ماِلكًا أَو يِضيفَه إلَى ِملٍْك  

ق ثُم تزوجها فَدخلَت الدار لَم تطْلُق ؛ ِلأَنه لَم يوِقع الطَّلَاق ِفي ِنكَاٍح ولَا فَِإنْ قَالَ ِلأَجنِبيٍة إنْ دخلْت الدار فَأَنِت طَاِل
   أَضافَه إلَى ِنكَاٍح

 لُهقَو  

   وأَلْفَاظُ الشرِط إنْ وِإذَا وِإذَا ما وكُلٌّ وكُلَّما ومتى ومتى ما  

 الشرِط ولَم يقُلْ وحروف الشرِط ؛ ِلأَنَّ بعضها أَسماٌء وبعضها حروف فَالْأَسماُء ِمثْلَ كُلٌّ وِإذَا وِلهذَا إنما قَالَ وأَلْفَاظُ
لْوقِْت الْمبهِم والْأَلْفَاظُ تتناولُ الْحروف يدخلُهما التنِوين فَيقَالُ كُلٌّ وِإذًا والتنِوين علَامةُ اِلاسِميِة ، وكَذَا متى اسم ِل

والْأَسماَء ؛ ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما لَفْظٌ فَِلهذَا قَالَ وأَلْفَاظُ ِليشملَ الْحروف والْأَسماَء وِإنما بدأَ ِبِإنْ ؛ ِلأَنها صرف ِللشرِط 
نعا مِفيه سى لَيتمةً وارا تى ِبهازجلَا يةً وارا تى ِبهازجِط فَيرالشقِْت وِللْو لُحصِإذَا تا وِبه قلْحا ماَءهرا ومقِْت وى الْو

 ِللِْإحاطَِة علَى سِبيِل الِْإفْراِد وِهي تعم اسم ِللْوقِْت الْمبهِم ولَِزم ِفي باِب الْمجازاِة ِمثْلَ إنْ لَِكن مع ِقياِم الْوقِْت وكُلٌّ
الْأَسماَء ؛ ِلأَنها تلَازمها فَِإذَا وِصلَت ِبما أَوجبت عموم الْأَفْعاِل وِإنما جِعلَت هِذِه شروطًا ؛ ِلأَنَّ الْأَفْعالَ تِليها والشرطُ إنما 

إنَّ كَِلمةَ كُلٍّ لَيست ِبشرٍط علَى الْحِقيقَِة ؛ ِلأَنَّ الَِّذي يِليها اِلاسم دونَ الِْفعِل إلَّا أَنها : لِْفعِل وِلهذَا قَالُوا جِعلَ شرطًا ِل
ِء الَِّتي وقَعت علَيها كُلٌّ فَيكُونُ ذَِلك الِْفعلُ جِعلَت ِفي معنى الشرِط ؛ ِلأَنَّ الْأَفْعالَ الْمذْكُورةَ بعدها تعود علَى الْأَسما

 رح وته فَهيرتٍد اشبِط ِمثْلَ كُلُّ عرى الشنعِبم.  

 لُهقَو  

  ِمنيالْي لَّتحان تِجدوِط إذَا ورِذِه الشكُلُّ هو   

  عموِم والتكْراِر فَِبوجوِد الشرِط مرةً يِتم الشرطُ ولَا بقَاَء ِللْيِمِني ِبدوِنِه قَولُه أَي انتهت ؛ ِلأَنها غَير مقْتِضيٍة ِللْ

   إلَّا ِفي كُلَّما فَِإنَّ الطَّلَاق يتكَرر ِبتكَرِر الشرِط حتى يقَع ثَلَاثَ تطِْليقَاٍت  

   كُلَّما نِضجت جلُودهم{  تعِميم الْأَفْعاِل قَالَ اللَّه تعالَى ؛ ِلأَنَّ كُلَّما تقْتِضي



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                716

فَكَررت النضج وِإرادةَ الْخروِج وذَِلك أَفْعالٌ } كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا ِمنها أُِعيدوا ِفيها { و } بدلْناهم جلُودا غَيرها 
 لُهقَو  

   فَِإنْ تزوجها بعد ذَِلك وتكَرر الشرطُ لَم يقَع شيٌء  

  .أَي فَِإنْ تزوجها بعد زوٍج آخر وتكَرر الشرطُ لَم يقَع شيٌء ِعندنا 

لَِّتي استأْنفَها ِفي الثَّاِني لَم تكُن ِفي ِملِْكِه حالَةَ الْيِمِني ولَا شيَء ِمنها وقَالَ زفَر تطْلُق لَنا أَنَّ الِْملْك قَد انقَضى والتطِْليقَات ا
جوزا تِج ِبأَنْ قَالَ كُلَّموزفِْس التلَى نع لَتخا إذَا دأَنَّ كُلَّم لَماعٌء ويش قَعي افَةً إلَى ِملِْكِه فَلَمضم تلَا كَانو أَةً فَِهيرت ام

طَاِلق يحنثُ ِبكُلِّ مرٍة وِإنْ كَانَ بعد زوٍج ؛ ِلأَنَّ انِعقَادها ِباعِتباِر ما يمِلك علَيها ِمن الطَّلَاِق ِبالتزِويِج وذَِلك غَير محصوٍر 
 ِت طَاِلقك فَأَنتجوزا تإذَا قَالَ كُلَّم هانيإلَى ب الطَّلَاق افأَض قَدِل والِْفع اركْرا تها ؛ ِلأَندا أَبهجوزا تكُلَّم ثَلَاثًا طَلُقَت

ِإنَّ الطَّلَاق يتكَرر تزوِجها فَمتى وِجد الشرطُ وقَع الطَّلَاق ولَا يشِبه ذَِلك قَولَه كُلَّما دخلَت الدار وكُلَّما كَلَّمت فُلَانا فَ
   .علَيها ما دامت ِفي ِملِْكِه ِفي ذَِلك النكَاِح فَِإذَا زالَ طَلَاق ذَِلك الِْملِْك لَم ينصِرف التكْرار إلَى غَيِرِه كَذَا ِفي شرِحِه 

 لُهقَو  

   وزوالُ الِْملِْك بعد الْيِمِني لَا يبِطلُها  

 ِمني؛ ِلأَنَّ الْي طَلُقَت ارالد لَتخدا وهجوزت ا ثُمهتِعد تقَضانا وفَطَلَّقَه ِت طَاِلقفَأَن ارلْت الدخا إنْ دقُولَ لَهأَنْ ي هتورص
وِلِه فَِإنْ وِجد الشرطُ ِفي ِملِْكِه انحلَّت الْيِمني ووقَع الطَّلَاق انعقَدت وِهي ِفي ِملِْكِه وانحلَّت وِهي ِفي ِملِْكِه وهذَا معنى قَ

ِكِه وِإنْ كَانت دخلَت الدار بعد انِقضاِء ِعدِتها ثُم تزوجها ودخلَت الدار لَم تطْلُق ؛ ِلأَنَّ الْيِمني انحلَّت وِهي ِفي غَيِر ِملْ
وهذَا معنى قَوِلِه وِإنْ وِجد ِفي غَيِر ِملِْكِه انحلَّت الْيِمني ولَم يقَع شيٌء وكَانَ شيخنا موفَّق الديِن رِحمه اللَّه يقُولُ ِفي 

 الْمحلِّيِة لَا زوالُ الِْحلِّ حتى لَو طَلَّقَها ثَلَاثًا بعد التعِليِق وتزوجها معنى قَوِلِه وزوالُ الِْملِْك بعد الْيِمِني لَا يبِطلُها زوالُ ِحلِّ
ِجدو ه؛ ِلأَن الطَّلَاق قَعوو ِمنيالْي لَّتحطُ ِفي ِملِْكِه انرالش ِجدإذَا و هٌء ؛ ِلأَنيش قَعلَا ي لَتخدٍج ووز دعلُّ بحالْمطُ ورالش 

قَاِبلٌ وِإنْ وِجد ِفي غَيِر الِْملِْك انحلَّت الْيِمني ِلوجوِد الشرِط ولَم يقَع شيٌء ِلانِعداِم الْمحلِّيِة وِإنْ قَالَ ِلامرأَِتِه إنْ دخلْت 
  . وتزوجت غَيره ثُم عادت إلَيِه ودخلَت الدار طَلُقَت ثَلَاثًا ِعندهما الدار فَأَنِت طَاِلق ثَلَاثًا فَطَلَّقَها ِثنتيِن

اِث وِعند محمٍد وقَالَ محمد تطْلُق ما بِقي ، وهو قَولُ زفَر وأَصلُه أَنَّ الثَّاِني يهِدم ما دونَ الثَّلَاِث ِعندهما فَتعود إلَيِه ِبالثَّلَ
وزفَر لَا يهِدم فَتعود ِبما بِقي وِإنْ قَالَ لَها إنْ دخلْت الدار فَأَنِت طَاِلق ثَلَاثًا ثُم طَلَّقَها ثَلَاثًا فَتزوجت غَيره ثُم رجعت إلَيِه 

لِْهدايِة وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق أَنْ دخلْت الدار ِبفَتٍح أَنْ طَلُقَت ِفي الْحاِل ؛ ِلأَنَّ أَنْ ودخلَت الدار لَم يقَع شيٌء كَذَا ِفي ا
تسةَ لَيوحفْتالْم   

ا قَالَ إذَا دخلْت الدار يقَع ِفي الْحاِل ِبشرٍط ؛ ِلأَنها تتناولُ الْماِضي فَكَأَنه قَالَ أَنِت طَاِلق ؛ ِلأَنك دخلْت الدار ، وكَذَا إذَ
أَيضا ؛ ِلأَنه يِفيد الْماِضي وحروف الشرِط ما وقَع علَى الْمستقْبِل ولَو قَالَ إنْ دخلْت الدار أَنِت طَاِلق طَلُقَت ِفي الْحاِل 
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هت أَنداِء فَِإنْ قَالَ أَرِفي الْقَض طَلُقَت ارلْت الدخِإنْ دو ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنالَى وعاللَِّه ت نيبو هنيا بِفيم وِل ِدينخِبالد ا طَاِلق
ي وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق الساعةَ وِإنْ ِفي الْحاِل ِفي الْقَضاِء وِفيما بينه وبين اللَِّه ؛ ِلأَنَّ معناه أَنِت طَاِلق دخلْت أَو لَم تدخِل

 وهو ، طْلُقت لَم ارلْت الدخد لَو ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنى ورأُخ ارلْت الدخِإنْ دةً واِحدةَ واعطَاِلقًا الس تكَان ارلْت الدخد
أَنه جعلَ طَلَاقَها معلَّقًا ِبدخوِل الداِر لَو وِجد ولَم يوجد وكَذَِلك إذَا قَالَ أَنِت طَاِلق لَولَا ِبمنِزلَِة قَوِلِه إنْ دخلْت الدار ؛ ِل

خدى تتٌء حيش قَعلَا ي ارلْت الدخلَا د ِت طَاِلقكَذَا إذَا قَالَ أَنا ، وضأَي طْلُقت لَم ارولُك الدخد ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنلَ و
  .دخلْت الدار طَلُقَت الساعةَ 

  

  الطَّلَاق قَعوو ِمنيالْي لَّتحِفي ِملِْكِه ان ِهيطُ ورالش ِجدفَِإنْ و لُهقَو   

  ا تبقَى الْيِمني قَولُه ؛ ِلأَنه وِجد الشرطُ والْمحلُّ قَاِبلٌ ِللْجزاِء فَينِزلُ الْجزاُء ولَ

  ِمنيالْي لَّتحِر ِملِْكِه انِفي غَي ِجدِإنْ وو   

  ِلوجوِد الشرِط 

   ولَم يقَع شيٌء  

لداِر فَدخلَت بعد الطَّلَاِق وانِقضاِء الِْعدِة ِلانِعداِم الْمحلِّيِة ِمثْلَ أَنْ يقُولَ إنْ دخلْت الدار فَأَنِت طَاِلق ثُم طَلَّقَها قَبلَ دخوِل ا
  .ثُم يستأِْنف الْعقْد علَيِه وتدخلُ لَا يقَع شيٌء ِلانِحلَاِل الْيِمِني 

  

   مرأَةُ بينةً قَولُه وِإذَا اختلَفَا ِفي وجوِد الشرِط فَالْقَولُ قَولُ الزوِج إلَّا أَنْ تِقيم الْ 

   ؛ ِلأَنَّ الْأَصلَ بقَاُء النكَاِح وِهي تدِعي علَيِه

 لُهٍة قَونيا إلَّا ِببلُهلُ قَوقْبا فَلَا يهرِه غَيلَيع طَِّلعأَنْ ي وزجٍط يرِث ِفي شِبالِْحن الَهوز  

ا ِمن ِجهِتها فَالْقَولُ قَولُها ِفي حق نفِْسها ِمثْلَ أَنْ يقُولَ إذَا ِحضت فَأَنِت طَاِلق فَقَالَت قَد فَِإنْ كَانَ الشرطُ لَا يعلَم إلَّ 
 ت طَلُقَتِحض   

مِة إنا قَالَ ِفي الذَِّخريِتهِجه إلَّا ِمن ذَِلك لَمعي ا إذْ لَمفِْسهن قةٌ ِفي حا أَِمينه؛ ِلأَن تربِض إذَا أَخيا ِفي الْحلُهلُ قَوقْبا ي
وشرطُ وقُوِع الطَّلَاِق باٍق أَما إذَا أَخبرت بعد فَواِتِه لَا يقْبلُ حتى لَو قَالَت ِحضت وطَهرت لَا يقْبلُ وِإذَا قَالَ إذَا ِحضت 

ت يِحض فَقَالَت ِت طَاِلقةً فَأَنضيح ِقيا با ملُهلُ قَوقْبِر فَيالطُّه ودجطَ الطَّلَاِق ورى ؛ ِلأَنَّ شرةً أُخضيح رت ا لَما ملُهلُ قَوقْب
   الطُّهر حتى لَو قَالَت ِحضت وطَهرت ثُم الْآنَ أَنا حاِئض أَو طَهرت ِمنها لَا يقْبلُ
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   الَ إنْ ِحضت فَأَنِت طَاِلق وفُلَانةُ معك فَقَالَت ِحضت طَلُقَت ِهي ولَم تطْلُق فُلَانةُ قَولُه وِإذَا قَ 

قَعي ها فَِإنهذَا إذَا كَذَّبها وِتهرضح قا ِفي حلُهلُ قَوقْبةٌ فَلَا يمهتم ِهيا وِتهرض قةٌ ِفي حاِهدا شها إذَا ؛ ِلأَنةً أَماصا خهلَيع 
 ا لَمذَا كُلُّ ملَى هعا وضةُ أَيفُلَان طَلُقَت ِلما إذَا عا أَمهِض ِمنيالْح ودجو لَمعي ا إذَا لَمضذَا أَيها وِميعا جِهملَيع قَعا وقَهدص

 كُنِت تِحبيِني أَو تبغِضيِني فَأَنت طَاِلق فَالْقَولُ قَولُها ؛ ِلأَنَّ الْمحبةَ والْبغض لَا يعلَم إلَّا ِمن يعلَم إلَّا ِمن ِجهِتها ِمثْلَ قَوِلِه إنْ
الْج ِضنيغبت تإنْ كُن اِر أَوِبالن ك اللَّهذِّبعأَنْ ي نيِحبت تكَذَا إذَا قَالَ إنْ كُنا ، وِتهأَنْ ِجه ا أُِحبأَن فَقَالَت ِت طَاِلقةَ فَأَنن

 الطَّلَاق لَّقع هِلِس ؛ ِلأَنجلَى الْمذَا عِفي ه ابوالْجو ا الطَّلَاقهلَيع قَعيا ولُهلُ قَوةَ فَالْقَونالْج ضغأَب اِر أَوِبالن ِني اللَّهذِّبعي
ع قَفا فَوت ِبلَفِْظها إنْ كُنِإنْ قَالَ لَهةَ ونالْج ضغأَب اِر أَوِبالن ِني اللَّهذِّبعأَنْ ي ا أُِحبا إنْ قُلْت أَنقَالَ لَه هِلِس كَأَنجلَى الْم

 ا أُِحبأَن فَقَالَت رِدي حبعو ِت طَاِلقاِر فَأَنِبالن ك اللَّهذِّبعأَنْ ي نيِحبِذِه تهو ِت طَاِلقيِني فَأَنِحبت تقَالَ إنْ كُن أَو ذَِلك
معك فَقَالَت أَنا أُِحبك طَلُقَت ولَم يعتق الْعبد ولَم تطْلُق صاِحبتها وِإنْ قَالَ إذَا ولَدت فَأَنِت طَاِلق فَقَالَت قَد ولَدت لَا 

دصي ا لَمم طْلُقالْقَاِبلَةُ ت تِهدإذَا ش الطَّلَاق قَعا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح داِن ِعنأَتراملٌ وجر لَاِن أَوجا رِتهِبِولَاد دهشي ا أَوقْه.  

قَالَت دخلْت أَو كَلَّمت لَم تطْلُق ما لَم يصدقْها وِإنْ قَالَ لَها إنْ دخلْت الدار فَأَنِت طَاِلق وِإنْ كَلَّمت فُلَانا فَأَنِت طَاِلق فَ
   أَو يشهد رجلَاِن أَو رجلٌ وامرأَتاِن ِباِلاتفَاِق وِإنْ قَالَ ِلامرأَتيِه إذَا ِحضتما

ا طَلُقَتمقَهدا إنْ صنا ِحضِميعا جاِن فَقَالَتا طَاِلقَتمتى فَأَنرالْأُخ كَذَّبةً واِحدو قدِإنْ صطَلَّقَا وي ا لَممهِإنْ كَذَّبا وِميعا ج
 ِبوجوِد طَلُقَت الْمكَذَّبةُ ولَم تطْلُق الْمصدقَةُ ِلوجوِد كَماِل الشرِط ِفي الْمكَذَّبِة ؛ ِلأَنَّ الْيِمني إذَا عِلقَت ِبشرطَيِن لَم يحنثْ

 ِهيا وِرهلَى غَيةٌ عاِهدا شفِْسهن نةٌ عربخٍة ماِحدا فَكُلُّ ونا ِحضا فَِإذَا قَالَتِميعا جِضِهميِبح الطَّلَاق لَّقع ا قَدنها وِدِهمأَح
قدا فَِإذَا صِرهغَي قةٌ ِفي حكَذِّبا مفِْسهلَى نقَةٌ عدصم نا عهاربإخ وهِة ، وكَذَّبالْم قطَاِن ِفي حرالش ِجدا وماهدإح 

نفِْسها أَنها حاضت وتصِديقُه ِلصاِحبِتها ِبحيِضها فَِلهذَا طَلُقَت وأَما الْمصدقَةُ فَوِجد ِفيها أَحد الشرطَيِن ، وهو إخبارها 
نع طْلُقت ذَا لَما فَِلهِرهغَي ققٍَة ِفي حدصم رغَي ِهيا وهكَذَّب ها ؛ ِلأَنِتهاِحبِة صِجه ِمن رطُ الْآخرالش دوجي لَما وفِْسهن .   

 لُهقَو  

 طْلُقت لَم مالد أَتفَر ِت طَاِلقِت فَأَنا إذَا ِحضِإذَا قَالَ لَهاٍم وثَلَاثَةَ أَي ِمرتسى يتح    

 لُها قَوضيكُونُ حلَا ي هوند قَِطعنا ي؛ ِلأَنَّ م  

  تاضِحِني ح ا ِبالطَّلَاِق ِمننكَماٍم حثَلَاثَةُ أَي تمفَِإذَا ت   

 ِبذَِلك كَانَ ِفي الثَّلَاِث حكْمه حكْم الْأَحراِر ولَو خالَعها ِفي الثَّلَاِث بطَلَ وفَاِئدته أَنَّ الطَّلَاق ِبدِعي ولَو علَّق ِعتق عبِدِه
 ِويجزالت حص مالد أَتر ِحني تجوزا فَتوٍل ِبهخدم رغَي تكَان لَوطَلَّقَةً وا مِنهِلكَو لْعالْخ.   

 لُهقَو  
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   ها إنْ ِحضت حيضةً فَأَنِت طَاِلق لَم تطْلُق حتى تطْهر ِمن حيضِتها وِإذَا قَالَ لَ 

م ؛ ِلأَنَّ الْحيضةَ ِبالْهاِء ِهي الْكَاِملُ ِمنها وكَمالُها ِبانِتهاِئها وذَِلك ِبالطُّهِر ثُم إذَا كَانت أَيامها دونَ الْعشرِة لَم يحكَ
ِبطَهارِتها ِباِلانِقطَاِع ما لَم تغتِسلْ أَو يمِضي علَيها وقْت صلَاٍة كَاِمٍل ِلجواِز أَنْ يعاِودها الدم ِفي الْمدِة فَتكُونَ حاِئضا وِإنْ 

م تغتِسلْ وقَولُه حتى تطْهر ِمن حيضِتها فَاِئدته أَنَّ الطَّلَاق سني ولَو كَانت أَيامها عشرةً وقَع علَيها الطَّلَاق ِبمِضيها وِإنْ لَ
ير مدخوٍل علَّق ِعتق عبِدِه ِبذَِلك كَانَ ِفي الثَّلَاِث حكْمه حكْم الْعِبيِد وِإنْ خالَعها صح الْخلْع ِلكَوِنها زوجةً وِإنْ كَانت غَ

 رطْهتو ِحيضى تتح طْلُقت لَم ِت طَاِلقٍة فَأَنضيح فت ِنصِإنْ قَالَ إنْ ِحضو كَاحالن ِصحي لَم مالد أَتر ِحني تجوزا فَتِبه
ِإذَا قَالَ إذَا ِحضٍة وضيح سدس ٍة أَوضيكَذَا إذَا قَالَ ثُلُثَ حو ، را الْآخفَهت ِنصِإذَا ِحضو ِت طَاِلقٍة فَأَنضيح فت ِنص

 ِضك أَويِفي ح ِت طَاِلقا أَنِإنْ قَالَ لَهاِن وطَلْقَت قَعو ترطَهو تاضفَِإذَا ح رطْهتو ِحضت ا لَمٌء ميش قَعلَا ي ِت طَاِلقفَأَن
ت الدم تطْلُق ِبشرِط أَنْ يستِمر ثَلَاثًا وِإنْ قَالَ ِفي حيضِتك أَو مع حيضِتك فَما لَم تِحض وتطْهر لَا مع حيِضك فَِحني ما رأَ

ِلق أَو قَالَ ، وهو مِريض إذَا مِرضِت تطْلُق ولَا يعتد ِبِتلْك الْحيضِة ِمن الِْعدِة ولَو قَالَ لَها وِهي حاِئض إذَا ِحضِت فَأَنِت طَا
فَأَنِت طَاِلق فَهذَا علَى حيٍض مستقْبٍل ومرٍض مستقْبٍل فَِإنْ قَالَ عنيت ما يحدثُ ِمن هذَا الْحيِض أَو ما يِزيد ِمن هذَا 

  .أَجزاٍء فَيحدثُ حالًا فَحالًا الْمرِض فَهو كَما نوى ؛ ِلأَنَّ الْحيض ذُو 

ِت طَاِلقفَأَن فْتعاِف إذَا قَالَ إنْ رعالر اِحبكَذَا صو ، قدص ذَِلك اِدثًا ِمنًءا حزى جوفَِإذَا ن ضركَذَا الْمو   

ى حبٍل مستقْبٍل إلَّا أَنه إذَا نوى الْحبلَ الَِّذي ِهي ِفيِه لَا يحنثُ ؛ فَهو علَى هذَا ، وكَذَا إذَا قَالَ ِللْحبلَى إذَا حِبلِْت فَهو علَ
يوِم ِلأَنه لَيس لَه أَجزاٌء متعددةٌ وِإنما هو معنى واِحد وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق إذَا صمت يوما طَلُقَت ِحني تِغيب الشمس ِفي الْ

الَِّذي تصوم ِفيِه ِبِخلَاِف ما إذَا قَالَ إذَا صمت فَِإنها تطْلُق إذَا أَصبح صاِئما ؛ ِلأَنه لَم يقَدره ِبِمعياٍر وقَد وِجد الصوم ِبركِْنِه 
اِلق واِحدةً وِإذَا ولَدت جاِريةً فَأَنِت طَاِلق اثْنتيِن فَولَدت غُلَاما وجاِريةً وشرِطِه ومن قَالَ ِلامرأَِتِه إذَا ولَدت غُلَاما فَأَنِت طَ

م أَولًا وقَعت الْواِحدةُ ولَا يدِري أَيهما أَولًا لَِزمه ِفي الْقَضاِء طَلْقَةً وِفي التنزِه ِثنتاِن وانقَضت الِْعدةُ ؛ ِلأَنها إنْ ولَدت الْغلَا
وتنقَِضي ِعدتها ِبوضِع الْجاِريِة ثُم لَا يقَع شيٌء آخر ؛ ِلأَنه حالَ انِقضاِء الِْعدِة وِإنْ ولَدت الْجاِريةَ أَولًا وقَعت طَلْقَتاِن 

لَاِم ثُمِع الْغضا ِبوهتِعد تقَضاناِن فَلَا وتاٍل اثْنِفي حةً واِحدو قَعاٍل يِة فَِإذًا ِفي حاِء الِْعدِقضالَ انح ه؛ ِلأَن رٌء آخيش قَعلَا ي 
يِقٍني وِإنْ قَالَ إذَا ولَدت ولَدا فَأَنِت طَاِلق تقَع الثَّاِنيةُ ِبالشك والْأَولَى أَنْ يأْخذَ ِبالثِّنتيِن تنزها واحِتياطًا والِْعدةُ منقَِضيةٌ ِب

فَولَدت ولَدا ميتا طَلُقَت ، وكَذَا إذَا قَالَ ِلأَمِتِه إذَا ولَدت ولَدا فَأَنِت حرةٌ فَهو كَذَِلك ؛ ِلأَنَّ الْموجود مولُود فَيكُونُ ولَدا 
 ربتعيِقيقَةً ولَِد حةُ الْوِولَاد وهطُ ، ورالش قَّقحتلٍَد فَيو أُم هأُمو ِنفَاس هدعب مالدةُ وِبِه الِْعد قَِضينى تتِع حرا ِفي الشلَدو.   

 لُهقَو  

   حرِة ثَلَاثٌ حرا كَانَ زوجها أَو عبدا وطَلَاق الْأَمِة تطِْليقَتاِن حرا كَانَ زوجها أَو عبدا وطَلَاق الْ 

  .والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ الطَّلَاق والِْعدةَ ِعندنا معتبراِن ِبالنساِء 

لَاقُها ثَلَاثٌ ِعندنا وِعنده ِثنتاِن وأَجمعوا أَنَّ وقَالَ الشاِفِعي الطَّلَاق ِبالرجاِل والِْعدةُ ِبالنساِء وتفِْسريه حرةٌ تحت عبٍد طَ
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 تحةُ تالْأَم تا إذَا كَانأَماِن وتضيا حهتوا أَنَّ ِعدعمأَجثَلَاثٌ و هدِعنا ونداِن ِعنتا ِثنطَلَاقُه رح تحةٌ تٍض أَما ثَلَاثُ ِحيهتِعد
اقُها ِثنتاِن وِعدتها حيضتاِن ِبالِْإجماِع وأَجمعوا أَنَّ ِعدةَ الْمنكُوحِة معتبرةٌ ِبالرجاِل فَِإنْ كَانَ الرجلُ حرا يمِلك عبٍد فَطَلَ

يترِن حيتاثْن ِلكما يدبِإنْ كَانَ عاِء والِْإماِئِر ورالْح ا ِمنعبِن أَريتأَم ا أَوتِن كَان.   

 لُهقَو  

   وِإذَا طَلَّق امرأَته قَبلَ الدخوِل ِبها ثَلَاثًا وقَعن علَيها  

وجِه ؛ ِلأَنَّ قَولَه ثَلَاثًا تفِْسري وِصفَةٌ ؛ ِلأَنَّ قَولَه أَنِت طَاِلق ثَلَاثًا كَِلمةٌ واِحدةٌ ؛ ِلأَنه لَا يقِْدر أَنْ يتكَلَّم ِبها إلَّا علَى هذَا الْ
  .ولَيس ِبابِتداِء إيقَاٍع وكَذَا أَنِت طَاِلق باِئن ؛ ِلأَنَّ الصفَةَ والْموصوف كَلَام واِحد وكَذَا أَنِت طَاِلق اثْنتيِن 

  

   لَى ولَم تقَع الثَّاِنيةُ قَولُه فَِإنْ فَرق الطَّلَاق بانت ِبالْأُو 

؛ ِلأَنها لَما بانت ِبالْأُولَى ولَا ِعدةَ علَيها صادفَتها الثَّاِنيةُ وِهي أَجنِبيةٌ فَِلهذَا لَم تقَع وسواٌء كَرر لَفْظَ الطَّلَاِق ِبحرِف عطٍْف 
 هطٍْف فَِإنِف عرِر حيِبغ أَو طَاِلق أَو طَاِلق ِت طَاِلقِلِه أَنذَا ِمثْلَ قَوهطٌ ورلَى الْكَلَاِم شلْ عخدي ِة إذَا لَمونَ الثَّاِنيالْأُولَى د قَعت

 ِمن هذَا إيقَاع علَى ِحدٍة فَتقَع الْأُولَى وطَاِلق أَو طَاِلق فَطَاِلق أَو طَاِلق ثُم طَاِلق أَو أَنِت طَاِلق أَنِت طَاِلق ؛ ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد
   .ِفي الْحاِل 

 لُهقَو  

   وِإذَا قَالَ لَها أَنِت طَاِلق واِحدةً وواِحدةً وقَعت علَيها واِحدةٌ  

ع قَعي ةً لَماِحدِلِه ولَ قَوقَب تاتِإنْ مِبالْأُولَى و تانا بهفَِإذَا ؛ ِلأَن ددالْع وه اِقعِد فَكَانَ الْودِبالْع فصنَ الْوقَر هٌء ؛ ِلأَنيا شهلَي
ايثَلَاثًا كَذَا ِفي الِْهد ِن أَويتِثن ِت طَاِلقكَذَا إذَا قَالَ أَنطَلَ ، ولَ الِْإيقَاِع فَبلُّ قَبحالْم ِد فَاتدلَ ِذكِْر الْعقَب تاتِة م.   

 لُهقَو  

   وِإنْ قَالَ واِحدةً قَبلَ واِحدٍة وقَعت واِحدةٌ  

وكَذَا إذَا قَالَ واِحدةً بعدها واِحدةٌ والْأَصلُ أَنَّ الْملْفُوظَ ِبِه أَولًا إنْ كَانَ موقَعا أَولًا وقَعت واِحدةٌ وِإنْ كَانَ الْملْفُوظُ ِبِه 
وقَعالْأُولَى م قَعلًا فَتأَو وقَعلًا ملْفُوظُ ِبِه أَوٍة الْماِحدلَ وةً قَباِحدطَلْقَةً و ِت طَاِلقأَن لُهذَا فَقَوه تاِن فَِإذَا ثَبتِثن تقَعو را آخ

دةٌ الْملْفُوظُ ِبِه أَولًا موقَع أَولًا فَتقَع الْأُولَى لَا غَير ؛ ِلأَنه أَوقَع واِحدةً وتصاِدفُها الثَّاِنيةُ وِهي أَجنِبيةٌ وكَذَا واِحدةً بعدها واِح
 لُهِذِه قَوِبه تانب قَدى ورا أُخهدعأَنَّ ب ربأَخو  

   وِإنْ قَالَ واِحدةً قَبلَها واِحدةٌ وقَعت ِثنتاِن  

  ملْفُوظَ ِبِه أَولًا موقَع آخر فَوقَعتا معا ؛ ِلأَنه أَوقَع الْواِحدةَ وأَخبر أَنَّ قَبلَها واِحدةً قَولُه ؛ ِلأَنَّ الْ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                721

   وِإنْ قَالَ واِحدةً بعد واِحدٍة يقَع ِثنتاِن  

 واِحدةٌ ؛ ِلأَنَّ مع ِللْمقَارنِة فَكَأَنه فَرق بينهما فَوقَعتا وِفي الْمدخوِل ِبها يقَع ، وكَذَا إذَا قَالَ واِحدةً مع واِحدٍة أَو معها
ق واِحدةً وِعشِرين أَو واِحدةً ِثنتاِن ِفي الْوجوِه كُلِّها ِلِقياِم الْمحلِّيِة بعد وقُوِع الْأُولَى وِإنْ قَالَ ِلغيِر الْمدخوِل ِبها أَنِت طَاِل

  .وثَلَاِثني طَلُقَت ثَلَاثًا ؛ ِلأَنَّ هِذِه الْجملَةَ لَا يعبر ِبها إلَّا هكَذَا جملَةً واِحدةً كَقَوِلِه أَحد عشر طَلْقَةً 

 علَى الْواِحدِة فَيِصري كَأَنه قَالَ أَنِت طَاِلق واِحدةً وِثنتيِن فَِإنها تطْلُق واِحدةً وقَالَ زفَر تطْلُق واِحدةً ؛ ِلأَنَّ الِْعشِرين معطُوفَةٌ
شى عدإح ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنو ثَلَاِثنيِن ويتاثْن أَو ِرينِعشِن ويتذَا الِْخلَاِف إذَا قَالَ اثْنلَى هعذَا وةَ كَذَا هرشع يتاثْن ةَ أَور

طَلُقَت ثَلَاثًا إجماعا ؛ ِلأَنه كَلَام واِحد غَير معطُوٍف وِإنْ قَالَ واِحدةً وعشرا وقَعت واِحدةٌ إجماعا ؛ ِلأَنه كَانَ يمِكنه أَنْ 
كَلَّمتي   

لَ واِحدةً وِنصفًا وقَعت ِثنتاِن ِفي قَوِلِهم ؛ ِلأَنها جملَةٌ واِحدةٌ لَا يمِكن أَنْ يتكَلَّم ِبها علَى ِبها علَى غَيِر هذَا اللَّفِْظ وِإنْ قَا
وهو الصِحيح كَذَا ِفي الْكَرِخي غَيِر هذَا الْوجِه وِإنْ قَالَ ِنصفًا وواِحدةً وقَع ِثنتاِن ِعند أَِبي يوسف وِعند محمٍد واِحدةٌ ، 

.   

 لُهقَو  

   وِإنْ قَالَ لَها إنْ دخلْت الدار فَأَنِت طَاِلق واِحدةً وواِحدةً فَدخلَت الدار وقَعت واِحدةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

نتاِن وأَما إذَا أَخر الشرطَ يقَع ِثنتاِن إجماعا ثُم إذَا قَدم الشرطَ وكَرر ثَلَاثًا طَلُقَت يِريد ِبِه إنْ قَدم الشرطَ وِعندهما يقَع ِث
نت مدخولَةً طَلُقَت ثَلَاثًا ِفي واِحدةً ِعنده وِعندهما يقَع ثَلَاثٌ وِإنْ أَخر الشرطَ وكَرر الثَّلَاثَ طَلُقَت ثَلَاثًا إجماعا وِإنْ كَا

الْوجهيِن وكَذَِلك اختلَفُوا ِفي من قَالَ ِلغيِر الْمدخولَِة أَنِت طَاِلق ثُم طَاِلق إنْ دخلْت الدار فَِإنها تطْلُق واِحدةً ِفي الْحاِل 
؛ ِلأَنَّ ثُم ِللتراِخي فَصار كَأَنه قَالَ أَنِت طَاِلق وسكَت ثُم قَالَ أَنِت طَاِلق إنْ دخلْت الدار ويبطُلُ ما بعدها ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

  .ِبِخلَاِف الْواِو ؛ ِلأَنها ِللْجمِع 

تِثن قَعفَي ارلَ الدخدى تتح طْلُقلَا ت دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ارلْت الدخإنْ د طَاِلق ثُم طَاِلق ثُم ِت طَاِلقا أَنِإنْ قَالَ لَهاِن و
 قَالَ وقَعت الْأُولَى ِللْحاِل وسقَطَ ما بعدها ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يقَع علَيها شيٌء حتى تدخلَ الدار فَيقَع الثَّلَاثُ وِإنْ

 تِإنْ كَانةٌ وِبينا أَجه؛ ِلأَن ِليقعالت ِصحي لَمةٌ واِحدو تقَعا ووٍل ِبهخدم رغَي ِهيو ارلْت الدخإنْ د طَاِلق ِت طَاِلقأَن
   .مدخولَةً وقَعت واِحدةٌ وتعلَّقَت الثَّاِنيةُ ِلكَوِنها ِفي الِْعدِة 

 لُهقَو  

   وِإنْ قَالَ لَها أَنِت طَاِلق ِفي مكَّةَ طَلُقَت ِفي جِميِع الِْبلَاِد  

، وكَذَا إذَا قَالَ ِبمكَّةَ وتطْلُق ِفي الْحاِل ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق لَا يختص ِبمكَاٍن دونَ مكَان ؛ ِلأَنه وصف لَها ِبالطَّلَاِق ِفي مكَّةَ 
   .ومتى طَلُقَت ِفيها طَلُقَت ِفي كُلِّ الِْبلَاِد 
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 لُهقَو  

   وكَذَا إذَا قَالَ أَنِت طَاِلق ِفي الداِر  

مدا عضأَي ِرفكَّةَ عاِص ِبمِتصاِلاخ مدع ِرفاِل فَِإنْ ِقيلَ إذَا عا ِفي الْحِرهِفي غَيا وِفيه طْلُقا تهِني أَنعةُ يا فَاِئداِر فَمِبالد ه
ِذكِْر الداِر قُلْنا إنما ذَكَر الدار ؛ ِلأَنه يمِكن أَنْ يقَالَ إنما لَم يختص ِبمكَّةَ ؛ ِلأَنها أَشرف الْأَماِكِن فَِإذَا كَانت مطَلَّقَةً ِفيها 

 ساِئِر الْأَماِكِن فَوضع الْمسأَلَةَ ِفي الداِر ِليعِلم أَنَّ عدم اِلاخِتصاِص ِبالْمكَاِن لَا ِباعِتباِر شرِف فَالْأَولَى أَنْ تكُونَ مطَلَّقَةً ِفي
 ِفعٍل فَصار شرطًا وِإنْ قَالَ أَنِت مكَّةَ وأَما إذَا قَالَ أَنِت طَاِلق ِفي ذَهاِبك إلَى مكَّةَ فَهو علَى الذَّهاِب ؛ ِلأَنه أَدخلَ ِفي علَى

طَاِلق ِفي الشمِس وِهي ِفي الظِّلِّ كَانت طَاِلقًا مكَانها ؛ ِلأَنَّ الشمس لَيست ِبِفعٍل ويكُونُ معناه ِفي مكَاِن الشمِس 
كَان وطَلَّقَةُ ِفي كُلِّ مكَان الْمطَلَّقَةُ ِفي مالْملَا وفًا وظَر املَ الْأَيعج ه؛ ِلأَن كَلَّمت ِحني اٍم طَلُقَتِفي ثَلَاثَِة أَي ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَن

   .يمِكن أَنْ تكُونَ كُلُّها ظَرفًا ِللِْإيقَاِع فَصار الظَّرف جزًءا ِمنها وقَد وِجد عِقيب كَلَاِمِه 

  

    قَالَ لَها أَنِت طَاِلق إذَا دخلِْت مكَّةَ لَم تطْلُق حتى تدخلَ مكَّةَ قَولُه وِإنْ 

   .؛ ِلأَنه علَّقَه ِبشرِط الدخوِل ، وهو ِفعلٌ غَير موجوٍد فَلَم تطْلُق دونَ وجوِدِه 

 لُهقَو  

   ع علَيها الطَّلَاق ِبطُلُوِع الْفَجِر وِإنْ قَالَ لَها أَنِت طَاِلق غَدا وقَ 

 هاًء ؛ ِلأَنةً لَا قَضانِدي قداِر صهالن ى ِبِه آِخروفَِإنْ ن هٍء ِمنزِل جقُوِعِه ِفي أَوِبو ذَِلكِد وِميِع الْغا ِبالطَّلَاِق ِفي جفَهصو ه؛ ِلأَن
ِم ، وهو يحتِملُه وِنيةُ التخِصيِص ِفي الْعموِم صِحيحةٌ ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى كَما إذَا قَالَ لَا نوى التخِصيص ِفي الْعمو

 موا الْيغَد ا أَوغَد موالْي ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَناٍم وونَ طَعا دامِوي طَعني وها ، وامِبِه آكُلُ طَع هفَوِن الَِّذي تيقْتِل الْوذُ ِبأَوخؤي
فَيقَع ِفي الْأَوِل ِفي الْيوِم وِفي الثَّاِني ِفي الْغِد ؛ ِلأَنه لَما قَالَ الْيوم كَانَ تنِجيزا والْمنجز لَا يحتِملُ الِْإضافَةَ وِإذَا قَالَ غَدا 

مضاف لَا يتجزأُ ِلما ِفيِه ِمن إبطَاِل الِْإضافَِة فَلَغا الشرطَ ِفي اللَّفْظَيِن قَالَ ِفي النهايِة إذَا قَالَ أَنِت طَاِلق الْيوم كَانَ إضافَةً والْ
 هِذِه الطَّلْقَِة الْيوم تتِصف ِبها الْيوم وغَدا وبعد غٍَد غَدا طَلُقَت الْيوم طَلْقَةً ِفي الْحاِل ولَا تطْلُق أُخرى ِفي غٍَد ؛ ِلأَنَّ ِبوقُوِع

وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق أَولَ النهاِر وآِخره يقَع واِحدةٌ لَا غَير ِلما ذَكَرنا وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق ِفي غٍَد الْيوم لَا يقَع إلَّا ِفي غٍَد ؛ 
  .أَنه إنما وصفَها ِبالطَّلَاِق غَدا وِبالطَّلَاِق الَِّذي يقَع ِفي غٍَد لَا تكُونُ موصوفَةً ِبِه الْيوم فَلَغا ِل

لْيوم وغَدا ِبالْواِو قَالَ ِفي الْمبسوِط تطْلُق قَولَه الْيوم وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق آِخر النهاِر وأَولَه يقَع ِثنتاِن وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق ا
 ِصفتِبالطَّلْقَِة الْأُولَى ت ِهيِن ويقْتا ِبالطَّلَاِق ِفي الْوفَهصو قَداِك وِترِلِلاش طْفا ؛ ِلأَنَّ الْعهرغَي طْلُقلَا تةً واِحداِل وِفي الْح

  .تيِن وِإنْ قَالَ غَدا والْيوم تطْلُق الْيوم واِحدةً وغَدا أُخرى ِبالطَّلَاِق ِفي الْوقْ

   وقَالَ زفَر لَا تطْلُق إلَّا واِحدةً وقَولُه وِإنْ قَالَ
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ر النهاِر صدق ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِديانةً وقَضاًء أَنِت طَاِلق ِفي غٍَد وقَع علَيها الطَّلَاق ِبطُلُوِع الْفَجِر فَِإنْ قَالَ نويت ِبِه آِخ
وِعندهما لَا يصدق ِفي الْقَضاِء ويِدين ِفيما بينه وبين اللَِّه ِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه جعلَ الْغد ظَرفًا ِلوقُوِع الطَّلَاِق ِفيِه وكَونه ظَرفًا لَا 

قْتانَ لَا يبعت ِفي شمك إذَا قُلْت صى أَنرأَلَا ت ابِتيعِضي اِلاسقْتةَ لَا تِفياِئِه ؛ ِلأَنَّ الظَّرزِميِع أَجطَلَّقَةً ِفي جا مهنِضي كَو
يكُونَ اِلاسِتيعاب حيثُ وصفَها ِبهِذِه الصفَِة مضافًا يقْتِضي أَنْ تكُونَ صاِئما ِفي جِميِعِه ِبِخلَاِف قَوِلِه غَدا ؛ ِلأَنه يقْتِضي أَنْ 

 ارِد فَصِميِع الْغا ِبالطَّلَاِق ِفي جفَهصو ها أَنملَهِميِعِه وج موى صضانَ اقْتبعت شمك إذَا قُلْت صى أَنرِد أَلَا تِميِع الْغإلَى ج
ِلِه غَدِزلَِة قَونا إذَا قَالَ ِبمِس ِبِخلَاِف مِفي ِملِْكِه أَم كُنت ا لَمه؛ ِلأَن طْلُقت لَم موا الْيهجوزا تمِإنِس وأَم ِت طَاِلقِإذَا قَالَ أَنا و

هن؛ ِلأَنَّ كَو قتعي هفَِإن موالْي اهرتا اشمِإنِس وأَم رح تِدِه أَنبِل ِلعالْأَص رح تقَالَ أَن هفَكَأَن موالْي قَاقَهِتراس مرحِس يا أَمرح 
ضافَه إلَى وِفي مسأَلَِة الْمرأَِة كَوِنها طَاِلقًا أَمِس لَا يحرم ِنكَاحها الْيوم وِإنْ تزوجها أَولَ أَمِس وقَع الطَّلَاق الساعةَ ؛ ِلأَنه أَ

  .حاِل ِملِْكِه 

وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق قَبلَ أَنْ أَتزوجك لَم يقَع شيٌء ؛ ِلأَنه لَا يِصح تقَدم الطَّلَاِق علَى النكَاِح وِإنْ قَالَ ِلامرأٍَة يوم أَتزوجك 
ت وِإنْ قَالَ ِلامرأَِتِه أَنا ِمنِك طَاِلق فَلَيس ِبشيٍء وِإنْ نوى طَلَاقًا ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق ِلِإزالَِة الْقَيِد ، فَأَنِت طَاِلق فَتزوجها لَيلًا طَلُقَ

ى ما شاَء ِمن التزِويِج ِبثَلَاٍث ِسواها وهو ِفيها دونه أَلَا ترى أَنها ِهي الْممنوعةُ ِمن التزوِج والْخروج والزوج ينطَِلق إلَ
   ويستمِتع ِبِإماِئِه وِإنْ قَالَ أَنا ِمنك

ِلِإز ِرميحكَذَا التكَةٌ ، ورتشم ِهيلَِة وصالَِة الْوةَ ِلِإزان؛ ِلأَنَّ الِْإب طَلُقَت ِوي الطَّلَاقني امرِك حلَيع أَو اِئنب وهالَِة الِْحلِّ و
 لَا فَكَذَِلك ةً أَواِحدو ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنا واعمٍء إجيِبش سلَا فَلَي أَو ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنا وِهما إلَيهافَتإض تحفَص كرتشم

  .أَيضا ِعندهما 

ِعيجةً راِحدو طْلُقت دمحقَالَ مقَطَ وفِْي فَسالن نيبا وهنيب ِة أَووِل كَِلمخِة ِلداِحدِفي الْو كلَ الشخأَد هٍد أَنمحِلم قالْفَرةً و
شك ِفي أَصِل الِْإيقَاِع فَلَا يقَع ومن دخلَ اعِتبار الْواِحدِة وبِقي قَولُه أَنِت طَاِلق ِبِخلَاِف قَوِلِه أَنِت طَاِلق أَو لَا ؛ ِلأَنه أَدخلَ ال

علَيِه الشك ِفي طَلَاِق زوجِتِه فَلَا يدِري أَطَلَّقَها أَم لَا لَم يقَع الطَّلَاق ولَا يِجب علَيِه اجِتنابها وكَانَ علَى يِقيِنِه حتى يعلَم أَنَّ 
قَعو ا الطَّلَاقِقيني .  

  .وِإذَا ضم إلَى امرأَِتِه ما لَا يقَع علَيِه الطَّلَاق ِمثْلَ الْحجِر والْبِهيمِة فَقَالَ أَحدكُما طَاِلق طَلُقَت امرأَته ِعندهما 

ا أَنَّ الزوج لَا يمِلك طَلَاقَها كَالْأَجنِبيِة لَا يقَع الطَّلَاق علَى وقَالَ محمد لَا تطْلُق وِإنْ ضم إلَيها من يوصف ِبالطَّلَاِق إلَّ
نَّ الرجلَ زوجِتِه وِإنْ ضم إلَيها رجلًا فَقَالَ أَحدكُما طَاِلق لَم تطْلُق امرأَته ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ أَبو يوسف تطْلُق امرأَته ؛ ِلأَ

 فوصي وهى طَلَاقًا ، ومسةَ توننيِبالطَّلَاِق ؛ ِلأَنَّ الْب فوصي هِنيفَةَ أَنِلأَِبي حِة وِهيماٍل كَالْبِه ِبحلَيالطَّلَاِق ع قُوعو ِصحلَا ي
لُق زوجته إجماعا ؛ ِلأَنَّ الْميتةَ توصف ِبالطَّلَاِق قَبلَ موِتها وِإنْ قَالَ ِلامرأَِتِه هِذِه ِبالْبينونِة وِإنْ جمع بين امرأَِتِه وميتٍة لَم تطْ

 قتع رح ارذَا الِْحمِدِه هبكَذَا إذَا قَالَ ِلعو طَلُقَت ةُ طَاِلقالْكَلْب.   

 لُهقَو  
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 أَِتِه اخرِإذَا قَالَ ِلامِفي و تاما دا مهفْسن طَلِّقا أَنْ تك فَلَهفْسا طَلِِّقي نقَالَ لَه أَو الطَّلَاق ِوي ِبذَِلكنك يفْساِري نت
 ا ذَِلكِلِسهجم   

ام هو ِمن الْمجِلِس فَالْأَمر ِفي يِدها ما دامت وِإنْ تطَاولَ يوما أَو أَكْثَر ما لَم تقُم ِمنه أَو تأْخذُ ِفي عمٍل آخر ، وكَذَا إذَا قَ
 لَهقَو خفْسلَا يا وهلَ إلَيعا جما عاههنلَا يو ِفي ذَِلك ِجعرِج أَنْ يوِللز سلَيا وِلِسهجِفي م  

 الْأَم جرخ رٍل آخمِفي ع ذَتأَخ أَو هِمن تا فَِإنْ قَامِدهي ِمن ر   

 لَمعي رٍل آخمِبع ِغلَتتكَذَا إذَا اُشةً ، وضرعم تارص تا إذَا قَامها ؛ ِلأَنهفْسن ارتخلَ أَنْ تا قَبِلِسهجم ِمن تِني إذَا قَامعي
اٍم ِلتِبطَع تعا إذَا دكَم لَها كَانَ قَبِلم قَاِطع هأَن ا أَوهجوا زهعامج أَو تبضتاخ أَو لَتساغْت أَو طَتشتام أَو تامن أَو أْكُلَه

ةً أَوعرج تِربش ِن أَويتلُقْم ةً أَولُقْم ِإنْ أَكَلَتا وهارِطلُ ِخيبي ذَا كُلُّهاِء فَهرالش ِع أَويلًا ِبالْبجر تاطَبخ تامن ِن أَويتعرج 
قَاِعدةً أَو لَِبست ِثيابا ِمن غَيِر أَنْ تقُوم أَو فَعلَت ِفعلًا قَِليلًا ولَم تِجب علَيِه ِباِلاخِتياِر فَِهي علَى ِخياِرها وكَذَا لَو قَالَت اُدعوا 

و اُدعوا ِلي أَِبي أَستِشريه أَو كَانت قَاِئمةً فَقَعدت فَِهي علَى ِخياِرها وِإنْ كَانت قَاِعدةً ِلي شهودا أُشِهدهم علَى اخِتياِري أَ
رها وِبِه قَالَ زفَر فَاتكَأَت فَِهي علَى ِخياِرها وِإنْ كَانت قَاِعدةً فَاضطَجعت فَعن أَِبي يوسف ِروايتاِن إحداهما يبطُلُ ِخيا

  .والثَّاِنيةُ لَا يبطُلُ وِإنْ كَانت قَاِعدةً فَقَامت يبطُلُ ِخيارها 

 تختار بطَلَ وكَذَا إذَا كَانت قَاِئمةً فَرِكبت ؛ ِلأَنَّ هذَا إعراض وِإنْ خيرها وِهي راِكبةٌ فَِإنْ سارت الدابةُ ِبها قَبلَ أَنْ
ِسريةُ تابالدا وهريكَذَا إذَا خا ، ولَى إيقَاِفهع قِْدرا تها ؛ ِلأَنِلهِفع ِة ِمنابالد ريا ؛ ِلأَنَّ سهارِخي   

 وِإنْ خيرها وِهي ِفي السِفينِة فَسارت لَم يسقُطْ ِخيارها فَسارت قَبلَ أَنْ تختار بطَلَ ِخيارها وِإنْ أَوقَفَتها فَِهي علَى ِخياِرها
؛ ِلأَنَّ سيرها لَيس ِمن ِفعِلها ؛ ِلأَنها لَا تقِْدر علَى إيقَاِفها وحكْمها حكْم الْبيِت فَكُلُّ ما أَبطَلَ ِخيارها ِفي الْبيِت أَبطَلَه ِفيها 

وما لَا فَلَا وِإنْ كَانَ الزوج معها علَى الدابِة أَو كَانا ِفي محِمٍل فَِهي علَى ِخياِرها وِإنْ ابتدأَت ِفي الصلَاِة بطَلَ ِخيارها 
تملَاِة فَأَتِفي الص ِهيا وهريِإنْ خا وعطَوت ا أَوضفَر تاٌء كَانوس تِإنْ كَانا واِرهلَى ِخيع ا فَِهيرِوت ةً أَوفَِريض تا إنْ كَانه

تطَوعا إنْ سلَّمت علَى ركْعتيِن فَِهي علَى ِخياِرها وِإنْ زادت علَيِهما بطَلَ ِخيارها ؛ ِلأَنَّ ما زاد علَى ركْعتيِن ِفي التطَوِع 
خةُ كَالدنكَذَا سفِْع الثَّاِني ، وا إلَى الشِتقَاِلها ِبانهارِطلْ ِخيبي ِر الْأُولَى لَمِة الظُّهنِفي س تِإنْ كَانى ورلَاٍة أُخوِل ِفي ص

ِخيارها وِإنْ طَالَ بطَلَ ولَيس لَها أَنْ تختار إلَّا مرةً الْجمعِة وعلَى هذَا الشفْعةُ وِإنْ سبحت أَو قَرأَت شيئًا يِسريا لَم يبطُلْ 
واِحدةً فَِإنْ قَالَ لَها أَمرك ِبيِدك كَما ِشئِْت فَأَمرها ِبيِدها ِفي ذَِلك الْمجِلِس وغَيِرِه ولَها أَنْ تطَلِّق نفْسها ِفي كُلِّ مجِلٍس 

تةً حاِحدو فَتوتٍة فَِإذَا اساِحدو ِمن ِلٍس أَكْثَرجا ِفي كُلِّ مهفْسن طَلِّقا لَا تهإلَّا أَن اركْرِضي التقْتا تِبثَلَاٍث ؛ ِلأَنَّ كُلَّم ِبنيى ت
ي قَوِلِه اختاِري ؛ ِلأَنه ِكنايةٌ ، وكَذَا أَيضا ِفي قَوِلِه أَمرك ِبيِدك ثَلَاثًا وتزوجها بعد زوٍج فَلَا ِخيار لَها ثُم لَا بد ِمن النيِة ِف

فَِإنْ قَالَ لَها أَمرك ِبيِدك إذَا ِشئْت أَو متى ِشئْت أَو إذَا ما ِشئْت فَلَها ِفي الْمجِلِس وغَيِرِه أَنْ تختار مرةً واِحدةً لَا غَير ؛ 
   أَنَّ إذَا ومتى يِفيداِن الْوقْت فَكَأَنه قَالَ لَها اختاِري أَي وقٍْت ِشئْت فَِإنْ اختارتِل

   .ِفي الْمجِلِس زوجها خرج الْأَمر ِمن يِدها ِفي كُلَّما وغَيِرِه 



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                725

 لُهقَو  

    نفْسك كَانت واِحدةً باِئنةً فَِإنْ اختارت نفْسها ِفي قَوِلِه اختاِري 

 لُهٍل قَوقْبتسإلَّا ِبِنكَاٍح م ِحلُّ لَهلَا تو  

  ذَِلك جوى الزوِإنْ نكُونُ ثَلَاثًا ولَا يو   

.  

 لُهقَو ى ذَِلكوكُونُ ثَلَاثًا إذَا ني اِفِعيقَالَ الشو  

    ِفي كَلَاِمِه أَو كَلَاِمها ولَا بد ِمن ِذكِْر النفِْس 

 ذَا كُلُّهفَه اجوالْأَز ِلي أَوأَه ي أَوأُم أَِبي أَو فِْسي أَوت نرتاخ ِإذَا قَالَتاِطلٌ وب وت فَهرتاخ اِري فَقَالَتتقَالَ اخ ى لَوتح
 لَا بلْ زوِجي أَو اخترت نفِْسي وزوِجي وقَع الطَّلَاق وِإنْ قَالَت اخترت زوِجي دلَالَةٌ علَى الطَّلَاِق وِإنْ قَالَت اخترت نفِْسي

لَا يقَع لَا بلْ نفِْسي أَو اخترت زوِجي ونفِْسي لَا يقَع شيٌء وخرج الْأَمر ِمن يِدها وِإنْ قَالَت أَنا أَختار نفِْسي فَالِْقياس أَنْ 
 قَعاِن يسِتحِفي اِلاسو دعو درجذَا مٌء ؛ ِلأَنَّ هيش.  

 فِْسي أَوت نرتاخ اِري فَقَالَتتا اخِإنْ قَالَ لَها وانسِتحاسا واسِقي قَعفِْسي لَا ين ا أُطَلِّقأَن ك فَقَالَتفْسِإنْ قَالَ طَلِِّقي نو
ي أَو حرمت نفِْسي أَو طَلَّقْت نفِْسي كَانَ جوابا ويقَع ِبِه الطَّلَاق باِئنا وِإنْ قَالَ لَها طَلِِّقي نفْسك فَقَالَت طَلَّقْت أَبنت نفِْس

نْ قَالَت اخترت نفِْسي لَا يكُونُ جوابا ولَو نفِْسي أَو أَبنت نفِْسي أَو حرمت نفِْسي كَانَ جوابا ويقَع ِبِه الطَّلَاق رجِعيا وِإ
قَالَ اختاِري نفْسك ونوى الثَّلَاثَ فَطَلَّقَت نفْسها ثَلَاثًا أَو واِحدةً فَِهي واِحدةٌ باِئنةٌ ولَا يكُونُ ثَلَاثًا وِإنْ قَالَ لَها طَلِِّقي 

لَاثَ فَطَلَّقَت نفْسها ثَلَاثًا وقَعن وِإنْ طَلَّقَت نفْسها واِحدةً فَِهي واِحدةٌ ِباِلاتفَاِق وِإنْ قَالَ لَها طَلِِّقي نفْسك ثَلَاثًا أَو نوى الثَّ
و قَعا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دٌء ِعنيش قَعا ثَلَاثًا لَا يهفْسن ةً فَطَلَّقَتاِحدك وفْسن ةَ لَهلَا ِنيك وفْسا طَلِِّقي نِإنْ قَالَ لَهةٌ واِحد

   أَو نوى واِحدةً فَقَالَت طَلَّقْت نفِْسي فَِهي واِحدةٌ رجِعيةٌ ؛

ِلك وقَعن علَيها وِإنْ نوى اثْنتيِن لَا يِصح إلَّا إذَا ِلأَنَّ الْمفَوض إلَيها صِريح الطَّلَاِق وِإنْ طَلَّقَت نفْسها ثَلَاثًا وقَد أَراد الزوج ذَ
كَانت أَمةً ؛ ِلأَنه ِجنس حقِّها وِإنْ قَالَ لَها طَلِِّقي نفْسك فَقَالَت أَبنت نفِْسي طَلُقَت وِإنْ قَالَت اخترت نفِْسي لَم تطْلُق ؛ 

ِمن أَلْفَاِظ الطَّلَاِق أَلَا ترى أَنه إذَا قَالَ لَها أَبنتِك ينِوي الطَّلَاق أَو قَالَت أَبنت نفِْسي فَقَالَ الزوج قَد أَجزت ذَِلك ِلأَنَّ الِْإبانةَ 
هى أَنرأَلْفَاِظ الطَّلَاِق أَلَا ت ِمن سلَي هاِر ؛ ِلأَنِتيِبِخلَاِف اِلاخ تانب قَعي لَم ِوي الطَّلَاقناِري يتاخ ك أَوترتأَِتِه اخرقَالَ ِلام لَو .  

 ولَو قَالَت الْمرأَةُ ابِتداًء اخترت نفِْسي فَقَالَ الزوج أَجزت لَا يقَع شيٌء ؛ ِلأَنه إنما عِرف طَلَاقًا إذَا حصلَ جوابا ِللتخِيِري

وقَولُه طَلِِّقي نفْسك لَيس ِبتخِيٍري فَيلْغو وعن أَِبي حِنيفَةَ أَنه لَا يقَع ِبقَوِلها أَبنت نفِْسي ؛ ِلأَنها أَتت ِبغيِر ما فُوض إلَيها ؛ ِلأَنَّ 
فْسا طَلِِّقي نِإنْ قَالَ لَهو الطَّلَاق اِيرغةَ تانا إذَا الِْإبِبِخلَاِف م ِليكمت هطَلَ ؛ ِلأَنا بِلِسهجم ِمن تفَِإنْ قَام هنع ِجعرأَنْ ي ك لَه

 لُهقَو وعجلُ الرقْبِلِس فَيجلَى الْمع ِصرقْتِكيلٌ فَلَا يوت هك ؛ ِلأَنترا طَلِِّقي ضقَالَ لَه  
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    ما دامت ِفي مجِلِسها 

هذَا إذَا لَم يكُن الِْخيار مؤقَّتا أَما إذَا كَانَ مؤقَّتا كَما إذَا قَالَ لَها اختاِري نفْسك الْيوم أَو هذَا الشهر أَو شهرا أَو سنةً فَلَها 
جالْم نع تضراٌء أَعوا ساِقيب قْتالْو اما دم ارتخا أَنْ تكُونُ لَهياٌء ووس وفَه ِرضعت لَم أَو رٍل آخمِبع ِغلَتتاُش ِلِس أَو

ِقيا بِفيم ارا الِْخيفَلَه رهذَا الشه أَو موِدك الْيك ِبيرأَم أَو مواِري الْيتا اخِإنْ قَالَ لَهقَِّت وؤقِْت الْمالْو ِفي ذَِلك ارالِْخي ِمن 
كَلَّمِة تاعس ِمن وا فَهموِإنْ قَالَ يو رِر لَا غَيهالش ِم أَووالْي   

 مؤقَّتا يبطُلُ إلَى ِمثِْلها ِمن الْغِد وِإنْ قَالَ شهرا فَهو ِمن الساعِة الَِّتي تكَلَّم ِفيها إلَى أَنْ يستكِْملَ ثَلَاِثني يوما والِْخيار إذَا كَانَ
  .ِبمِضي الْوقِْت سواٌء عِلمت أَو لَم تعلَم ِبِخلَاِف ما إذَا كَانَ غَير مؤقٍَّت 

ي ةً إنْ لَمغَاِئب تا فَِإنْ كَانِلِسهجا ِفي مِدها ِبيهرفَأَم عمست ِهيِدِك وِك ِبيرا أَمإذَا قَالَ لَه ِلِس ِمثَالُهجِفي م ارا الِْخيفَلَه قِّتؤ
 ثُم لَمعلَ أَنْ تقَب قْتى الْوضِإنْ مقِْت وِة الْوِقيِفي ب ارا الِْخيقِْت فَلَهالْو ٍء ِمنيقَاِء شب عم ا الِْعلْمهلَغقٍْت فَبِبو هقَّتِإنْ وا وِعلِْمه

؛ ِلأَنه خص التفِْويض ِبزماٍن فَيبطُلُ ِبمِضيِه عِلمت أَو لَم تعلَم وِإنْ قَالَ لَها اختاِري اختاِري اختاِري عِلمت فَلَا ِخيار لَها 
 أَو دفْعةً أَو ِبدفْعٍة أَو واِحدةً أَو ِبواِحدٍة أَو ِبالْواِو أَو ِبالْفَاِء أَو ِبالْأَِلِف فَقَالَت اخترت نفِْسي أَو اخترت نفِْسي مرةً أَو ِبمرٍة

اخِتياره يقَع ثَلَاثًا ِفي قَوِلِهم جِميعا وِإنْ قَالَت اخترت تطِْليقَةً أَو ِبتطِْليقٍَة تقَع واِحدةٌ باِئنةٌ ولَا يحتاج إلَى ِنيِة الزوِج وِإنْ 
لَالَِة قَالَتِة ِلديإلَى الن اجتحا لَا يمِإنةً واِحدا ومهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دثَلَاثًا ِعن ةَ طَلُقَتالْأَِخري طَى أَوسالْو ت الْأُولَى أَورتاخ 

ركَرتالَِّذي ي والطَّلَاِق ه قِفي ح ارِتيِه إذْ اِلاخلَياِر عكْرِة الترا ِللْمها ؛ ِلأَناعمثَلَاثٌ إج فَِهي هارِتيت اخرتاخ ِإنْ قَالَتو .   

  

   قَولُه فَِإنْ طَلَّقَت نفْسها ِفي قَوِلِه طَلِِّقي نفْسك فَِهي واِحدةٌ رجِعيةٌ  

  ذَا لَم يكُن باِئنا كَانَ رجِعيا قَولُه ؛ ِلأَنه أَمرها ِبصِريِح الطَّلَاِق وصِريح الطَّلَاِق إ

   فَِإنْ طَلَّقَت نفْسها ثَلَاثًا وقَد أَراد الزوج ذَِلك وقَعن علَيها  

لَى الْأَقَلِّ مع قَعٍس فَيِجن ماس وهلَ الطَّلَاِق ، وِلي ِفعافْع اهنعطَلِِّقي م لَهِة الثَّلَاِث ؛ ِلأَنَّ قَولُ ِفيِه ِبِنيمعذَا ياِل الْكُلِّ فَِلهِتماح ع
وينصِرف إلَى الثَّلَاِث ِعند عدِمها ثُم إذَا طَلَّقَت نفْسها ثَلَاثًا وقَالَ الزوج إنما أَردت واِحدةً لَم يقَع علَيها شيٌء ِعند أَِبي 

   .الَ أَبو يوسف ومحمد تقَع واِحدةٌ حِنيفَةَ وقَ

 لُهقَو  

  هدعبِلِس وجا ِفي الْمهفْسن طَلِّقا أَنْ تى ِشئِْت فَلَهتك مفْسا طَلِِّقي نِإنْ قَالَ لَهو   

ا إذَا قَالَ ِفي أَيكَم ارقَاِت فَصةٌ ِفي الْأَوامى عتةَ مى لَا ؛ ِلأَنَّ كَِلمتمةً ؛ ِلأَنَّ إذَا واِحدةً ورِشيئَةُ ما الْملَهقٍْت ِشئْت وو 
 ثِّرؤت لَم ذَِلك دعب اَءتا فَشهعجرتاس ى لَوتِشيئَةٌ حا ملَه قبي لَمو طُ الطَّلَاِق فَطَلُقَترش ِجدو اَءتفَِإذَا ش اركْرِضي التقْتت

يئَتها ولَو قَالَ كُلَّما ِشئْت كَانَ ذَِلك لَها أَبدا حتى يقَع ثَلَاثٌ ؛ ِلأَنَّ كُلَّما تقْتِضي التكْرار فَكُلَّما شاَءت وقَع علَيها مِش
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ا أَنْ تلَه سلَيا وهِشيئَتم قَطَتٍج سوز دعِه بإلَي تادفَِإنْ ع الطَّلَاق وممع وِجبا تهٍة ؛ ِلأَناِحدٍة وا ثَلَاثًا ِبكَِلمهفْسن طَلِّق
اِلانِفراِد لَا عموم اِلاجِتماِع فَلَا تمِلك الِْإيقَاع جملَةً وجمعا وِإنْ قَالَ لَها طَلِِّقي نفْسك إنْ ِشئْت فَذَِلك مقْصور علَى 

لَا تقْتِضي الْوقْت ، وكَذَا إنْ أَحببِت أَو رِضيت أَو أَردِت كُلُّه يقْتِصر علَى الْمجِلِس ؛ ِلأَنه علَّقَه " إنْ " الْمجِلِس ؛ ِلأَنَّ 
   .ِبِفعٍل ِمن أَفْعاِل الْقَلِْب فَهو ِمثْلُ الِْخياِر 

 لُهقَو  

   ي فَلَه أَنْ يطَلِّقَها ِفي الْمجِلِس وبعده ولَه أَنْ يرِجع وِإنْ قَالَ ِلرجٍل طَلِّق امرأَِت 

؛ ِلأَنَّ هذَا توِكيلٌ واسِتعانةٌ ولَيس ِبتمِليٍك فَلَا يقْتِصر علَى الْمجِلِس ِبِخلَاِف قَوِلِه ِللْمرأَِة طَلِِّقي نفْسك سواٌء قَالَ لَها إنْ 
   .و لَم يقُلْ فَِإنه يقْتِصر علَى الْمجِلِس ؛ ِلأَنها عاِملَةٌ ِلنفِْسها فَكَانَ تمِليكًا لَا توِكيلًا ِشئْت أَ

 لُهقَو  

   وِإنْ قَالَ طَلِّقْها إنْ ِشئْت فَلَه أَنْ يطَلِّقَها ِفي الْمجِلِس خاصةً  

ِجعرِج أَنْ يوِللز سلَيلَا وِلِس وجلَى الْمع ِصرقْتي ها فَِإنفِْويضا كَانَ تذَا أَنَّ كُلَّ ملُ ِفي هالْأَصاٌء وولُ سالْأَوذَا وه فَرز دِعنو 
الز ِلكميِلِس وجلَى الْمع ِصرقْتِكيلًا لَا يوا كَانَ تكُلُّ مو هنع يهالن جوالز ِلكمي تفَِإذَا ثَب هنع يهالنو هنع وعجالر جو

 لَه سلَيةً واصِلِس خجالْم ا ِفي ذَِلكهفْسن طَلِّقا أَنْ تلَا فَلَه ا إنْ ِشئْت أَواٌء قَالَ لَهوِك سفْسا طَلِِّقي نقُولُ إذَا قَالَ لَهذَا فَنه
ها ؛ ِلأَنِزلَهعِشيئَِة كَانَ أَنْ يِبالْم هنقْري ِإنْ لَمو كَذَِلك وِشيئَِة فَهِبالْم هنقَرأَِتي ورام ٍل طَلِّقجكَذَا إذَا قَالَ ِلرو ، فِْويضت 

فْسا طَلِِّقي نِإذَا قَالَ لَهو هنلَ عزالْع ِلكميِلِس وجلَى الْمع ِصرقْتي لَمِكيلًا ووا ِفي تهفْسن طَلِّقا أَنْ تك فَلَهتاِحبصك و
الْمجِلِس ؛ ِلأَنه تفِْويض ِفي حقِّها ولَها أَنْ تطَلِّق صاِحبتها ِفي الْمجِلِس وغَيِرِه ؛ ِلأَنه توِكيلٌ ِفي حق صاِحبِتها وِإنْ قَالَ 

 ِشئْتما فَلَيس ِلأَحِدِهما التفَرد ِبالطَّلَاِق ما لَم يجتِمعا علَيِه وِإنْ قَالَ طَلِّقَا امرأَِتي ولَم يقْرنه ِبالْمِشيئَِة ِلرجلَيِن طَلِّقَا امرأَِتي إنْ
لَّقَت نفْسها واِحدةً فَِهي واِحدةٌ ؛ ِلأَنها ملَكَت كَانَ توِكيلًا وكَانَ ِلأَحِدِهما أَنْ يطَلِّقَها وِإنْ قَالَ طَلِِّقي نفْسك ثَلَاثًا فَطَ

إيقَاع الثَّلَاِث فَتمِلك إيقَاع الْواِحدِة ضرورةً وِإنْ قَالَ لَها طَلِِّقي نفْسِك واِحدةً فَطَلَّقَت نفْسها ثَلَاثًا لَم يقَع شيٌء ِعند أَِبي 
ِنيفَةَ ؛ ِلأَنا إذَا حكَم ارٍة فَصادِزيو هلَكَتا مِبم تا أَتهةً ؛ ِلأَناِحدو قَعا يمهدِعنأَةً ودتبم تا فَكَانهإلَي ضا فُوِر ميِبغ تا أَته

عجالر ِلكةً أَماِحدك وفْسا طَلِِّقي نِإنْ قَالَ لَهأَلْفًا و جوا الزةٌطَلَّقَهاِحدو تقَعةً واِئنفِْسي طَلْقَةً بطَلَّقْت ن ا فَقَالَتةَ ِفيه   

رجِعيةٌ ؛ ِلأَنها أَتت ِبالْأَصِل وِزيادِة وصٍف فَيلْغو الْوصف ويبقَى الْأَصلُ وِإنْ قَالَ طَلِِّقي نفْسك واِحدةً باِئنةً فَقَالَت طَلَّقْت 
 واِحدةً رجِعيةً وقَعت باِئنةً اعِتبارا ِلأَمِر الزوِج وِإنْ قَالَ طَلِِّقي نفْسك ثَلَاثًا إنْ ِشئْت فَطَلَّقَت واِحدةً لَم يقَع شيٌء ؛ نفِْسي

رالش دوجي الثَّلَاثَ فَلَم اَءتا شم ِهيإنْ ِشئْت الثَّلَاثَ و اهنعثَلَاثًا ِلأَنَّ م ةً إنْ ِشئْت فَطَلَّقَتاِحدك وفْسِإنْ قَالَ طَلِِّقي نطُ و
فَكَذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يقَع شيٌء ؛ ِلأَنَّ مِشيئَةَ الثَّلَاِث لَيس مِشيئَةً ِللْواِحدِة وِعندهما يقَع واِحدةً ؛ ِلأَنَّ مِشيئَةَ الثَّلَاِث 

   . ِللْواِحدِة مِشيئَةٌ
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 لُهقَو  

وِإنْ قَالَ لَها إنْ كُنت تِحبيِني أَو تبغِضيِني فَأَنِت طَاِلق فَقَالَت أَنا أُِحبك أَو أَبغضك وقَع الطَّلَاق وِإنْ كَانَ ِفي قَلِْبها  
 ترا أَظْهِبِخلَاِف م   

  .لِْبك فَأَنِت طَاِلق فَقَالَت أَنا أُِحبك وِهي كَاِذبةٌ طَلُقَت ِعندهما وِإنْ قَالَ إنْ كُنِت تِحبيِني ِبقَ

   .وقَالَ محمد لَا تطْلُق ؛ ِلأَنَّ الْمحبةَ إذَا عِلقَت ِبالْقَلِْب يراد ِبها حِقيقَةُ الْحب ولَم يوجد وهما يِقيساِنِه علَى الْأَوِل 

 لُهقَو  

  هِمن ِرثَتِة وِفي الِْعد ِهيو اتا فَماِئنِتِه طَلَاقًا بوِض مرِفي م هأَترلُ امجالر ِإذَا طَلَّقو   

قَها ِبغيِر سؤاٍل ِمنها ولَا ِرضا أَما إذَا ، وكَذَا إذَا طَلَّقَها ثَلَاثًا وِإنْ مات بعد انِقضاِء ِعدِتها فَلَا ِمرياثَ لَها ومعناه إذَا طَلَّ
سأَلَته ذَِلك فَطَلَّقَها باِئنا أَو ثَلَاثًا أَو خالَعها أَو قَالَ لَها اختاِري فَاختارت نفْسها فَمات وِهي ِفي الِْعدِة لَا تِرثُ ؛ ِلأَنها 

ها وِإنما ذَكَر الْباِئن ؛ ِلأَنَّ الرجِعي لَا يحرم الِْمرياثَ ِفي الِْعدِة سواٌء طَلَّقَها ِبسؤاِلها أَو ِبغيِر سؤاِلها ؛ رِضيت ِبِإبطَاِل حقِّ
 ومات وِهي ِفي الِْعدِة وِرثَت ِمنه وانقَلَبت ِعدتها إلَى ِلأَنَّ الرجِعي لَا يِزيلُ النكَاح حتى لَو طَلَّقَها ِفي ِصحِتِه طَلَاقًا رجِعيا

ِعدِة الْوفَاِة قَالَ الْخجنِدي إذَا أَبانها ِفي مرِض موِتِه ِبغيِر ِرضاها وِرثَت ِمن الزوِج ، وهولَا يِرثُ ِمنها وينبِغي أَنْ تكُونَ 
ةُ وقْت الطَّلَاِق ِمن أَهِل الِْمرياِث أَما إذَا كَانت وقْت الطَّلَاِق مملُوكَةً أَو ِكتاِبيةً ثُم أُعِتقَت ِفي الِْعدِة أَو أَسلَمت لَا الْمرأَ

ِضِه طَلِّقِْني ِللررِفي م لَه ِإنْ قَالَتو دوجي لَم ارِرثُ ؛ ِلأَنَّ الِْفرت فَلَم كَاحِزيلُ النلَا ي ِعيج؛ ِلأَنَّ الر ِرثَتا ثَلَاثًا وِة فَطَلَّقَهعج
  .ه تكُن ِبسؤاِلها راِضيةً ِبِإبطَاِل حقِّها وِإنْ طَلَّقَها ثَلَاثًا ، وهو مِريض ثُم صح ثُم مات بعد ذَِلك وِهي ِفي الِْعدِة لَم تِرثْ

وقَالَ زفَر تِرثُه ثُم الْمِريض الَِّذي تِرثُه الْمطَلَّقَةُ أَنْ يكُونَ مِريضا مرضا لَا يِعيش ِمنه غَاِلبا ويخاف ِمنه الْهلَاك غَاِلبا ِبأَنْ 
 أَنْ يكُونَ مضنى لَا يقُوم إلَّا ِبِشدٍة ، وهو ِفي حاٍل يجوز لَه يكُونَ صاِحب ِفراٍش لَا يِجيُء ولَا يذْهب إلَى أَنْ يموت وِقيلَ

   الصلَاةُ قَاِعدا أَما إذَا كَانَ يذْهب ويِجيُء ، وهو يحم فَهو كَالصِحيِح وِإنْ قُدم ِليقْتلَ

، ِرثَتِئٍذ وِحين ا فَطَلَّقمجر ا أَواصثَلَاثًا ِقص ٍع فَطَلَّقبِفي فَِم س قَعو ٍح أَولَى لَوع ِقيبةُ وِفينِبِه الس تركَسكَذَا إذَا انو 
 ِرثَتو ذَِلك ِمن اتمو.   

  

  الطَّلَاق قَعي ِصلًا لَمتم اَء اللَّهإنْ ش ِت طَاِلقأَِتِه أَنرِإذَا قَالَ ِلامو لُهقَو   

وس ِخيالْكَر ارِتيذَا اخهو هانِبِه ِلس كرح إذَا كَانَ قَد هعمسي لَم اَء أَوِتثْناِلاس ِمعاٌء س.  

لَم اَء اللَّهقُولَ إنْ شلَ أَنْ يأَةُ قَبرالْم تاتفَِإنْ م هفْسن ِمعسي ا لَمم ِصحلَا ي اِنيودقَالَ الِْهناَء وِتثْناِلاس مِإنْ قَدو الطَّلَاق قَعي 
  .فَقَالَ إنْ شاَء اللَّه أَنِت طَاِلق فَهو اسِتثْناٌء ِعندهما 

بو هنيا بِفيم ِديني وهاِء وِفي الْقَض اِقعو الطَّلَاقو قَِطعنم وهاٍء ، وِتثْنِباس سلَي دمحقَالَ ماَء وِتثْناِلاس اداللَِّه إنْ كَانَ أَر ني
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وأَما إذَا قَالَ إنْ شاَء اللَّه فَأَنِت طَاِلق فَهو اسِتثْناٌء إجماعا وكَذَا إذَا قَالَ إنْ شاَء اللَّه وأَنِت طَاِلق ِبالْواِو فَهو اسِتثْناٌء إجماعا 
ِفي الْخِحِه وركَذَا ِفي ش ِت طَاِلقالطَّلَاِق فَقَالَ أَن ِذكْر مِإنْ قَدو رالْأَظْه وهاِع وماِو ِبالِْإجاُء ِبِذكِْر الْوِتثْناِلاس ِصحلَا ي ِدينج

نْ يشاَء اللَّه أَو ما شاَء اللَّه أَو إذَا شاَء اللَّه أَو ِبقَضاِء وِإنْ شاَء اللَّه أَو أَنِت طَاِلق فَِإنْ شاَء اللَّه لَم يكُن مستثِْنيا وِإنْ قَالَ إلَّا أَ
اس وِشيئَِة اللَِّه فَهِبم ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنو اَء اللَّهِمثْلَ إنْ ش وفَه اللَّه ادا أَرِبم أَو اللَّه با أَحِبم ِة اللَِّه أَورِبقُد كَذَا اللَِّه أَواٌء وِتثْن

 أَو الِْجن لَاِئكَةُ أَوالْم ِريلُ أَواَء ِجبا إذَا قَالَ إنْ شاِء كَمِتثْناِلاس كْمح هكْمكَانَ ح هِشيئَتا ملَن رظْهلَا ي نِشيئَِة مِبم لَّقإذَا ع
 غَيِرِه كَما إذَا قَالَ إنْ شاَء اللَّه وشاَء زيد فَشاَء زيد لَم تطْلُق وِإنْ قَالَ أَنِت إبِليس ، وكَذَا إذَا ضم مع مِشيئَِة اللَِّه مِشيئَةَ

ا وكَذَا إذَا كَانَ غَاِئبو ، ِلِس طَلُقَتجالْم اَء ِفي ذَِلكِلِس فَِإنْ شجٍد ِفي الْميِشيئَِة زلَى مع ِقفو دياَء زإنْ ش لَى طَاِلقع ِقف
   مجِلِس ِعلِْمِه ويقْتِصر علَيِه فَِإنْ شاَء ِفي الْمجِلِس وقَع وِإنْ

نِت طَاِلق قَام بطَلَ وصورةُ مِشيئَِتِه أَنْ يقُولَ ِشئْت ما جعلَه إلَى فُلَاٍن ولَا يشتِرطُ ِنيةَ الطَّلَاِق ولَا ِذكْره وِإنْ قَالَ ِلامرأَِتِه أَ
ثَلَاثًا وثَلَاثًا إنْ شاَء اللَّه وقَع علَيها ثَلَاثٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ اِلاسِتثْناُء جاِئز وعلَى هذَا الِْخلَاِف إذَا قَالَ ثَلَاثًا وواِحدةً إنْ 

ولَغ الثَّاِني ددِنيفَةَ أَنَّ الْعِلأَِبي ح اَء اللَّهالِْإيقَاِع ش نيفِْصلُ بفَي وشح واللَّغثَلَاٍث و ِمن أَكْثَر ِلكملَا ي جو؛ ِلأَنَّ الز لَه كْملَا ح 
ه وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق واِحدةً واِلاسِتثْناِء كَالسكُوِت ولَهما أَنه كَلَام واِحد ؛ ِلأَنَّ الْواو ِللْجمِع فَكَأَنه قَالَ ِستا إنْ شاَء اللَّ

  .وثَلَاثًا إنْ شاَء اللَّه فَاِلاسِتثْناُء جاِئز إجماعا 

   .؛ ِلأَنَّ الْكَلَام الثَّاِني لَيس ِبلَغٍو 

 لُهقَو  

    قَالَ ثَلَاثًا إلَّا اثْنتيِن طَلُقَت واِحدةً وِإنْ قَالَ لَها أَنِت طَاِلق ثَلَاثًا إلَّا واِحدةً طَلُقَت اثْنتيِن وِإنْ 

  .وِإنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ِنصف واِحدٍة طَلُقَت ثَلَاثًا ِعندهما 

لِّ واختلَفُوا ِفي اسِتثْناِء الْكُلِّ فَقَالَ بعضهم وقَالَ محمد اثْنتيِن وِإنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا يقَع ثَلَاثٌ ؛ ِلأَنه لَا يِصح اسِتثْناُء الْكُ
هو رجوع ؛ ِلأَنه يبِطلُ كُلَّ الْكَلَاِم وقَالَ بعضهم هو اسِتثْناٌء فَاِسد ولَيس ِبرجوٍع ، وهو الصِحيح ؛ ِلأَنهم قَالُوا ِفي 

ع الْموصى ِبِه بطَلَ اِلاسِتثْناُء والْوِصيةُ صِحيحةٌ ولَو كَانَ رجوعا لَبطَلَت الْوِصيةُ ؛ ِلأَنَّ الرجوع الْموِصي إذَا استثْنى جِمي
ي حِنيفَةَ وبطَلَ اِلاسِتثْناُء ؛ ِلأَنَّ حكْم ِفيها جاِئز وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق ثَلَاثًا إلَّا واِحدةً وواِحدةً وواِحدةً وقَعت الثَّلَاثُ ِعند أَِب

  .أَوِل الْكَلَاِم موقُوف علَى آِخِرِه فَكَأَنه قَالَ إلَّا ثَلَاثًا 

 ؛ ِلأَنَّ اسِتثْناَء الْأُولَى والثَّاِنيِة قَد صح أَلَا وقَالَ أَبو يوسف اسِتثْناُء الْأُولَى والثَّاِنيِة جاِئز وبطَلَ اسِتثْناُء الثَّاِلثَِة ويلْزمه واِحدةٌ
 ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنو اها ِسواُء مِتثْناس حصطَلَ وفَب ِصحا لَا يى مثْنتاس الثَّاِلثَةَ فَقَد فَِإذَا ذَكَر ازِه جلَيع كَتس لَو هى أَنرت

  .دةً وواِحدةً إلَّا ثَلَاثًا بطَلَ اِلاسِتثْناُء إجماعا ؛ ِلأَنه اسِتثْناُء الْجملَِة فَلَم يِصح واِحدةً وواِح

ٍة جاِحدةً ؛ ِلأَنَّ كُلَّ واِحدوةً واِحدوةً واِحدةً إلَّا واِحدوةً واِحدوةً واِحدو ِت طَاِلقكَذَا إذَا قَالَ أَنو قَدا واِلهلَى ِحيلَةٌ عم
 اَء ِمنِتثْنلَ اِلاسعجاِن وتاثْن قَعِن ويتِن إلَّا اثْنيتاثْنِن ويتاثْن ِت طَاِلقإذَا قَالَ أَن دمحمو فوسو يقَالَ أَب قَدو ِصحا فَلَا ياهثْنتاس
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  .كُلِّ اثْنتيِن واِحدةً 

قَالَ زىوتمِرِه وإلَى غَي ِجعرلَا يِليِه وا يإلَى م ِجعراَء يِتثْنثَلَاثٌ ؛ ِلأَنَّ اِلاس قَعي فَر   

لَاثًا قَالَ ِهي ثَلَاثٌ ؛ ِلأَنه رجع إلَى ما يِليِه كَانَ اسِتثْناَء الْكُلِّ فَلَا يِصح وعن محمٍد ِفيمن قَالَ أَنِت طَاِلق اثْنتيِن واثْنتيِن إلَّا ثَ
لَا يمِكن أَنْ يجعلَ اِلاسِتثْناَء ِمن الْجملَتيِن ؛ ِلأَنه يكُونُ ِمن كُلِّ واِحدٍة طَلْقَةٌ وِنصف وهذَا يكُونُ اسِتثْناَء جِميِع الْجملَِة ولَا 

مى الْجدإح كُونَ ِمنأَنْ ي ِكنمثَلَاثٌ ، ي ِن قَالَ ِهييتِن إلَّا اثْنيتاثْنةً واِحدإذَا قَالَ و هأَن فوسأَِبي ي نعا ومهفَعري هِن ؛ ِلأَنيلَت
طَلْنِن أَبيلَتمالْج ٍة ِمناِحداَء إلَى كُلِّ وِتثْنا اِلاسنددا إنْ رٍد ؛ ِلأَنمحلُ مقَو وهإلَى و هضعبِذِه وإلَى ه هضعا بنددِإنْ را وماه

ا هِذِه أَبطَلْناهما أَيضا ؛ ِلأَنه يقِْسمه علَى قَدِر الثُّلُِث والثُّلُثَيِن فَلَم يبق إلَّا بطْلَانُ اِلاسِتثْناِء وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّ
واِحدةً وقَعت واِحدةٌ ؛ ِلأَنه يجعلُ كُلَّ اسِتثْناٍء ِمما يِليِه فَِإذَا استثْنى الْواِحدةَ ِمن الثَّلَاِث بِقي ِثنتاِن يستثِْنيِهما ِمن الثَّلَاِث 

يتِإنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنةٌ واِحدقَى وبقَى فَيبالثَّلَاِث ي ا ِمنثِْنيهتسةٌ ياِحدقَى وبِن ييتاثْن ةَ ِمناِحدى الْوثْنتةً فَاساِحدِن إلَّا و
  .ِثنتاِن يستثِْنيِهما ِمن الثَّلَاِث يبقَى واِحدةٌ 

و ِمن ٍة إلَى ثَلَاٍث أَواِحدو نيا بم ِت طَاِلقِإنْ قَالَ أَنونَ واُء دِتدلُ اِلابخدِنيفَةَ فَيأَِبي ح دِن ِعنيتاثْن ٍة إلَى ثَلَاٍث طَلُقَتاِحد
  .الْغايِة 

ى أُخرى أَو ِمن وقَالَ زفَر لَا يدخلَاِن جِميعا وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يدخلَاِن جِميعا وِإنْ قَالَ أَنِت طَاِلق ما بين واِحدٍة إلَ
واِحدٍة إلَى واِحدٍة فَِهي واِحدةٌ أَما علَى أَصِل أَِبي حِنيفَةَ فَاِلابِتداُء يدخلُ والْغايةُ تسقُطُ فَتقَع واِحدةٌ وأَما علَى قَوِلِهما 

   ه ِمن واِحدٍة إلَى واِحدٍة يعِني ِمنها إلَيهافَيدخلَاِن جِميعا إلَّا أَنْ يحتِملَ أَنْ يكُونَ قَولُ

  .فَِهي واِحدةٌ فَلَا يقَع أَكْثَر ِمنها 

ِحدةٌ ِعند زفَر أَيضا ، وقَالَ زفَر لَا يقَع شيٌء ؛ ِلأَنه يسِقطُ اِلابِتداَء والْغايةَ وِإذَا سقَطَا لَم يقَع شيٌء وِمنهم من قَالَ يقَع وا
وهو الصِحيح ؛ ِلأَنه جعلَ الشيَء الْواِحد حدا ومحدودا وذَِلك لَا يتصور فَيلْغو آِخر كَلَاِمِه ويبقَى قَولُه أَنِت طَاِلق قَالَ 

ى ِثنتيِن يقَع ِثنتاِن وِإنْ قَالَ ِمن واِحدٍة إلَى ِثنتيِن أَو ما بين واِحدٍة إلَى ِثنتيِن فَِهي ِبشر عن أَِبي يوسف إذَا قَالَ ِمن ِثنتيِن إلَ
  .ِهي واِحدةٌ واِحدةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِإنْ قَالَ واِحدةٌ ِفي ِثنتيِن ونوى الضرب والِْحساب أَو لَم يكُن لَه ِنيةٌ فَ

وقَالَ زفَر يقَع ِثنتاِن فَِإنْ نوى واِحدةً وِثنتيِن فَِهي ثَلَاثٌ إجماعا وِإنْ كَانَ غَير مدخوٍل ِبها تقَع واِحدةٌ كَما ِفي قَوِلِه 
اثٌ ؛ ِلأَنَّ كَِلمةَ ِفي قَد تأِْتي ِبمعنى مع قَالَ اللَّه تعالَى فَادخِلي ِفي ِعباِدي واِحدةً وِثنتيِن وِإنْ نوى واِحدةً مع ِثنتيِن يقَع ثَلَ

 وِعند أَي مع ِعباِدي وِإنْ نوى الظَّرف يقَع واِحدةٌ إجماعا وِإنْ قَالَ ِثنتيِن ِفي ِثنتيِن ونوى الضرب والِْحساب فَِهي ِثنتاِن
   زفَر ثَلَاثٌ ؛ ِلأَنَّ قَِضيته أَنْ يكُونَ أَربعا إلَّا أَنه لَا مِزيد ِللطَّلَاِق علَى ثَلَاٍث

 لُهقَو  
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  تقَعو ها ِمنِشقْص ا أَوهجوأَةٌ زرام لَكَتم ا أَوها ِمنِشقْص أَو هأَترام جوالز لَكِإذَا ما ومهنيقَةُ بالْفُر   

 لَكَتإذَا م ا ثُماما لَا ِملْكًا تقح م؛ ِلأَنَّ لَه كَاحالن دفْسلَا ي هتجوز مها ِمنكُل بكَاتالْم أَو ربدالْم أْذُونُ أَوالْم ِريتشإلَّا أَنْ ي
هلَيع ِلكملْ يا ههجوأَةُ زرالْم ا أَنَّ الطَّلَاقما لَهولًا ِبهخدم تِني إذَا كَانعي معٍد نمحم دِعنا لَا ومهدالطَّلَاِق ِعن قُوعا و

قَها لَا يقَع شيٌء ِلما قُلْنا وِلمحمٍد يستدِعي ِقيام النكَاِح ولَا بقَاَء لَه مع الْمناِفي ، وهو ِملْك الْيِمِني وكَذَا إذَا اشتراها ثُم طَلَّ
 لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّها وولًا ِبهخدم تةٌ إذَا كَاناِقيةَ بأَنَّ الِْعد.   
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   الرجعة  كتاب 

ع هطَلَّقَتطَلِِّق ماِع الْمِتجار نةٌ عارِعب ِهيةُ ، وعاجرالْم ِريِح ِهيطَلَّقٍَة ِبصِفي كُلِّ م تثْبت ِهيِل ، وكَاِح الْأَوكِْم النلَى ح
ا ِفي الِْعدهقَاؤب ربتعيو ضا ِعولَِة طَلَاِقهقَابلْ ِفي مصحي لَما وهلَيِد الطَّلَاِق عدلَةَ عمِف جوتسي ا لَموِل مخالد دعِة الطَّلَاِق ب

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

  ضرت لَم أَو ِبذَِلك تِضيا رِتها ِفي ِعدهاِجعرأَنْ ي ِن فَلَهيطِْليقَتت ةً أَوِعيجطِْليقَةً رت هأَترلُ امجالر ِإذَا طَلَّقو   

ز تقَضا إذَا انهِة ِلأَنا ِفي الِْعدهقَاؤِرطَ با شم؛ إن ضرت لَم أَو تِضير لُهقَوو ذَِلك دعةُ بعجالر ِصحفَلَا ت قُوقُهحو الَ الِْملْك
لَيقُوِع الطَّلَاِق عوِث واروالتاِن واللِّعالِْإيلَاِء وا وهلَياِر عاِز الظِّهوِليِل جِة ِبدِجيولَى الزةٌ عاِقيا بهةً ِلأَندتعم تاما دا مه

سماه } وبعولَتهن أَحق ِبردِهن { ِبالِْإجماِع وِللزوِج إمساك زوجِتِه رِضيت أَو لَم ترض وقَد دلَّ علَى ذَِلك قَوله تعالَى 
   .بعلًا وهذَا يقْتِضي بقَاَء الزوِجيِة بينهما 

  

   قَولُه والرجعةُ أَنْ يقُولَ راجعتك أَو راجعت امرأَِتي  

هذَا صِريح الرجعِة ولَا ِخلَاف ِفيِه فَقَولُه راجعتك هذَا ِفي الْحضرِة وقَولُه راجعت امرأَِتي ِفي الْحضرِة والْغيبِة ثُم الرجعةُ 
لَى ضِل عا ِبالْقَوهعاجفَِإنْ ر ا ِبذَِلكهِلمعيو اِهِدينا شِتهعجلَى رع ِهدشيِل وا ِبالْقَوهاِجعرأَنْ ي ينفَالس ِعيِبدو ينِن سيبر

ك أَو أَشهد ولَم يعِلمها ِبذَِلك فَهو مخاِلف ِللسنِة ، نحو أَنْ يقُولَ لَها راجعتك أَو راجعت امرأَِتي ولَم يشِهد علَى ذَِل
دا ِعناِجعرم ِصريي هٍة فَِإنوها ِبشِجهإلَى فَر ظُرني ٍة أَووها ِبشلَهقَبي ا أَوطَأَهِل ِمثْلُ أَنْ يا ِبالِْفعهعاجِإنْ رةٌ وِحيحةُ صعجالرا ون

  .إلَّا أَنه يكْره لَه ذَِلك ويستحب أَنْ يراِجعها بعد ذَِلك ِبالِْإشهاِد وِإنْ نظَر إلَى ساِئِر أَعضاِئها ِبشهوٍة لَا يكُونُ مراِجعا 

  

 ني ٍة أَووها ِبشهلِْمسي ا أَولَهقَبي ا أَوطَأَهي أَو لُهٍة قَووها ِبشِجهإلَى فَر ظُر   

يعِني الْفَرج الداِخلَ ولَا يتحقَّق ذَِلك إلَّا ِعند انِكباِبها وقَالَ الشاِفِعي لَا تِصح الرجعةُ إلَّا ِبالْقَوِل مع الْقُدرِة علَيِه ولَا مهر ِفي 
لطَّلَاق الرجِعي لَا يِزيلُ الِْملْك ، والِْعوض لَا يِجب علَى الِْإنساِن ِفي مقَابلَِة ِملِْكِه وِإنْ راجعها ِبلَفِْظ الرجعِة ولَا ِعوض ِلأَنَّ ا

مختار وِإنْ قَالَ أَنِت امرأَِتي ونوى الرجعةَ التزِويِج جاز ِعند محمٍد وعلَيِه الْفَتوى وكَذَا إذَا تزوجها صار مراِجعا لَها هو الْ
قَالَ ابن مقَاِتٍل هو رجعةٌ وِمن أَلْفَاِظ الرجعِة أَيضا رددتك وأَمسكْتك أَو أَنت ِعنِدي كَما كُنِت إذَا نوى ِبذَِلك الرجعةَ 

نايات الرجعِة ولَو جامعته وهو ناِئم أَو مغمى علَيِه أَو مجنونٌ صار مراِجعا وقَولُه أَو يقَبلَها ِبشهوٍة كَذَا ِفي النهايِة وهِذِه ِك
   يعِني علَى الْفَِم ِبالِْإجماِع وِإنْ كَانَ علَى
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الر ِة أَوهبالْج الذَّقَِن أَو أَو دةَ الْخمرح وِجبت تِضٍع كَانوم لَةَ ِفي أَيوِن أَنَّ الْقُبيِفي الْع ا أَطْلَقم ظَاِهرلَفُوا ِفيِه وتأِْس اخ
  .الْمصاهرِة ِعند بعِض الْمشاِيِخ وهو الصِحيح كَذَا ِفي الذَِّخريِة وقَولُه أَو يلِْمسها ِبشهوٍة 

 إذَا لَمسته ِهي أَيضا ِبشهوٍة كَانَ رجعةً ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد وقَالَ أَبو يوسف إذَا لَمسته فَتركَها وهو يقِْدر علَى وكَذَا
  .منِعها فَهو رجعةٌ وِإنْ منعها ولَم يتركْها لَم يكُن رجعةً 

  .يناِبيِع إذَا لَمسته مختِلسةً وهو كَاِره أَو ناِئم أَو زاِئلُ الْعقِْل وأَقَر الزوج أَنها فَعلَته ِبشهوٍة كَانَ رجعةً ِعندهما وِفي الْ

م هِكنمي وها وكَهرةً إلَّا إذَا تعجكُونُ رلَا ي فوسو يقَالَ أَبةً وعجر كُني ٍة لَموهِر شغَي ِمن ظَرالنو سا إذَا كَانَ اللَّمأَما وهعن
قَبلَته ِبشهوٍة ِبالِْإجماِع قَالَ محمد ولَو صدقَها الْورثَةُ بعد موِتِه أَنها لَمسته ِبشهوٍة كَانَ ذَِلك رجعةً وِإنْ شِهد الشهود أَنها 

لَم تقْبلْ الشهادةُ ِلأَنَّ الشهوةَ معنى ِفي الْقَلِْب لَا يشاِهدونها وقَالَ بعضهم تقْبلُ ِلأَنه يظْهر ِللشهوِة نشاطٌ ِفي الْوجِه وِإنْ 
شي ها ِلأَناعمإج ازاِع جلَى الِْجموا عِهدأَِبي ش دٍة فَِعنوهِجِه ِبشإلَى فَر ِهي تظَرِإنْ نِة ووهِط الشرِفيِه إلَى ش اجتحفَلَا ي داه

ِلأَنه لَا يجِري حِنيفَةَ يكُونُ رجعةً وِعند أَِبي يوسف لَا يكُونُ رجعةً وِإنْ نظَر إلَى دبِرها ِبشهوٍة لَا يكُونُ رجعةً إجماعا 
   .مجرى الْفَرِج 

ولَا يجوز تعِليق الرجعِة ِبالشرِط ِمثْلُ أَنْ يقُولَ إذَا جاَء غَد فَقَد راجعتك أَو إذَا دخلْت الدار أَو إذَا فَعلْت كَذَا فَهذَا لَا 
   .يكُونُ رجعةً إجماعا 

  

 تسيو لُهِن قَوياِهدِة شعجلَى الرع ِهدشأَنْ ي بح   

وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم { اشهدا أَني قَد راجعت امرأَِتي فُلَانةَ أَو ما يؤدي عن هذَا الْمعنى قَالَ اللَّه تعالَى : يقُولُ لَهما 
 {أَنْ ت نأْملَا ي هِلأَنِة وعجلَى الرع قُهدصةُ فَلَا تالِْعد قَِضين  

   قَولُه وِإذَا لَم يشِهد صحت الرجعةُ  

مِسكُوهن ِبمعروٍف فَأَ{ وقَالَ ماِلك لَا تِصح ِللْآيِة والْأَمر ِللْوجوِب ولَنا إطْلَاق النصوِص عن قَيِد الِْإشهاِد وهو قَوله تعالَى 
وقَولُه علَيِه السلَام ِلعمر } { وبعولَتهن أَحق ِبردِهن { وقَوله تعالَى } فَلَا جناح علَيِهما أَنْ يتراجعا { وقَوله تعالَى } 

كُر الِْإشهاد ِفي شيٍء ِمن هذَا وِلأَنه اسِتدامةُ النكَاِح والشهادةُ لَيست ِبشرٍط ولَم يذْ} رِضي اللَّه عنه مر ابنك فَلْيراِجعها 
آيةُ محمولَةٌ علَى ِفيِه ِفي حالَِة الْبقَاِء كَما ِفي الْفَيِء ِفي الِْإيلَاِء إلَّا أَنه يستحب الِْإشهاد كَي لَا يجِري التناكُر ِفيها والْ

فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو فَاِرقُوهن { اِلاسِتحباِب أَلَا ترى أَنه قَرنها ِبالْمفَارقَِة أَي قَرنَ الْمراجعةَ ِبالْمفَارقَِة ِفي قَوِلِه 
   .كَذَا ِفي الْمراجعِة والِْإشهاد ِفي الْمفَارقَِة مستحب فَ} ِبمعروٍف 
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   قَولُه وِإذَا انقَضت الِْعدةُ فَقَالَ قَد كُنت راجعتها ِفي الِْعدِة فَصدقَته فَِهي رجعةٌ وِإنْ كَذَّبته فَالْقَولُ قَولُها  

  انَ متهما إلَّا أَنَّ ِبالتصِديِق ترتِفع التهمةُ وهذَا إذَا ادعى بعد انِقضاِء الِْعدِة ؛ ِلأَنه أَخبر عما لَا يمِلك إنشاَءه ِفي الْحاِل فَكَ

   قَولُه ولَا يِمني ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

   .ِفي النكَاِح وتستحلَف الْمرأَةُ علَى انِقضاِء الِْعدِة ِبالِْإجماِع وهِذِه ِمن الْمساِئِل الثَّماِن الَِّتي لَا يستحلَف ِفيها وقَد بيناها 

  

   قَولُه وِإذَا قَالَ الزوج قَد راجعتك فَقَالَت مِجيبةً لَه قَد انقَضت ِعدِتي لَم تِصح الرجعةُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

.  

و يقَالَ أَبو تكَتا إذَا سِصلًا ِبكَلَاِمِه أَمتِر ملَى الْفَوع لَه ا إذَا قَالَتِفيم الِْخلَافةُ وعجالر ِصحتِج وولُ الزلُ قَوالْقَو فوس
لَِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنها ِبنكُوِلها تبذُلُ ساعةً ثُم قَالَت لَه ذَِلك صحت الرجعةُ ِبالِْإجماِع وتستحلَف ِفي هِذِه الْمسأَ

اِلامِتناع ِمن الْأَزواِج والْكَوِن ِفي منِزِل الزوِج وهذَا ِمما يِصح بذْلُه فَِلهذَا صح ِمنها ولَا يقَالُ إذَا نكَلَت صحت الرجعةُ 
ح بذْلُها فَنقُولُ إنما ثَبت ِبنكُوِلها الِْعدةُ والزوج يمِلك الرجعةَ ِمن طَِريِق الْحكِْم ِلبقَاِء الِْعدِة لَا ِبقَوِلها ولَو والرجعةُ لَا يِص

 أَةُ ِبالْكَلَاِم فَقَالَترالْم أَتدا : بِجيبم جوِتي فَقَالَ الزِعد تقَضا انولًا ِبكَلَاِمهصوا مةُ كَذَا ِفي : لَهعجالر ِصحت ك لَمتعاجر
 ِدينجالْخ.   

  

 لُهلُ قَوةُ فَالْقَوالْأَم هتكَذَّبلَى ووالْم قَهدا فَصتهعاجت ركُن ا قَدِتهاِء ِعدِقضان دعِة بالْأَم جوِإذَا قَالَ زو لُها قَو   

 فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهو.  

 ارالِْإقْر هابِج فَشوقِِّه ِللزح اِلصخ وا هِبم أَقَر فَقَد لَه لُوكما مهعضلَى ؛ ِلأَنَّ بولُ الْملُ قَوالْقَو دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
 حكْم الرجعِة يبتنى علَى الِْعدِة والْقَولُ ِفي الِْعدِة قَولُها فَكَذَا ِفيما يبتنى علَيها وِلأَنَّ الْمولَى لَا علَيها ِبالنكَاِح ولَهما أَنَّ

مولَى لَو قَالَ ِللزوِج أَنت قَد راجعتها فَأَنكَر مدخلَ لَه ِفي ذَِلك ؛ ِلأَنَّ الرجعةَ إلَى الزوِج والِْعدةَ ِمن الْأَمِة أَلَا ترى أَنَّ الْ
الزوج لَم يقْبلْ قَولُ الْمولَى علَيِه ولَو كَذَّبه الْمولَى وصدقَته الْأَمةُ فَِعندهما الْقَولُ قَولُ الْمولَى وكَذَا ِعنده ِفي الصِحيِح ؛ 

منقَِضيةُ الِْعدِة ِفي الْحاِل وقَد ظَهر ِملْك الْمتعِة ِللْمولَى فَلَا يقْبلُ قَولُها ِفي إبطَاِلها ِبِخلَاِف الْأَوِل ؛ ِلأَنَّ الْمولَى ِلأَنها 
ِعدِة وِإنْ قَالَت قَد انقَضت ِعدِتي وقَالَ الزوج والْمولَى لَم ِبالتصِديِق ِفي الرجعِة مِقر ِبِقياِم الِْعدِة ولَا يظْهر ِملْكُه مع الْ

 ةٌ ِفي ذَِلكا أَِمينها ؛ ِلأَنلُهلُ قَوقَِض فَالْقَونت.   
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 الِْعد تقَضاٍم انِة أَيرشِة الثَّاِلثَِة ِلعضيالْح ِمن مالد قَطَعِإذَا انو لُهِسلْ قَوتغت ِإنْ لَمةُ و   

  ؛ ِلأَنَّ الْحيض لَا مِزيد لَه علَى الْعشرِة فَِبمجرِد اِلانِقطَاِع خرجت ِمن الْحيِض فَانقَضت الِْعدةُ وانقَطَعت الرجعةُ 

   ِطع الرجعةُ حتى تغتِسلَ أَو يمِضي علَيها وقْت الصلَاِة قَولُه وِإنْ انقَطَع ِلأَقَلَّ ِمن عشرِة أَياٍم لَم تنقَ 

كَاِملَةً ؛ ِلأَنَّ ِفيما دونَ الْعشرِة يحتملُ عود الدِم فَلَا بد ِمن الْغسِل أَو مِضي وقِْت الصلَاِة ، وهذَا إذَا كَانت مسِلمةً أَما إذَا 
انت ِكتاِبيةً فَِإنَّ ِعدتها تنقَِضي ِبنفِْس اِلانِقطَاِع وانقَطَعت رجعتها سواٌء كَانَ اِلانِقطَاع ِلأَكْثَر الْحيِض أَو ِلأَقَلِِّه ؛ ِلأَنه لَا كَ

يلْزمها وقَولُه أَو يمِضي علَيها وقْت صلَاٍة ، وهذَا إذَا انقَطَع أَولَ الْوقِْت يتوقَّع ِفي حقِّها أَمارةٌ زاِئدةٌ ؛ ِلأَنَّ فَرض الْغسِل لَا 
  .فَِإنْ انقَطَع آِخره يعتبر أَدنى وقٍْت تقِْدر ِفيِه علَى اِلاغِْتساِل والتحِرميِة 

  

   ِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف وقَالَ محمد إذَا تيممت انقَطَعت الرجعةُ وِإنْ لَم تصلِّ قَولُه أَو تتيمم وتصلِّي ِعند أَ 

 تمميةً فَتاِفرسم تِني إذَا كَانعي.  

اَء بالْم أَتر ا لَوهى أَنرثَ ، أَلَا تدالْح فَعرلَا ي مميا إنَّ التملَه سلَيةُ وعجالر قَِطعنت فَلَم كُني كَأَنْ لَم ارصا وهمميطَلَ ت
ر كَذَِلك إذَا صلَّت ؛ ِلأَنه تعلَّق ِبالتيمِم حكْم لَا يلْحقُه الْفَسخ ، أَلَا ترى أَنها لَو رأَت الْماَء لَم تبِطلْ ِتلْك الصلَاةَ فَصا

تنقَِطع الرجعةُ : كَالْغسِل وِلمحمٍد أَنها إذَا تيممت استباحت ِبِه ما تستِبيحه ِبالْغسِل فَصار كَما لَو اغْتسلَت ، ثُم ِقيلَ 
ححصاِغ والْفَر دعِقيلَ با ، ومهدلَاِة ِعنوِع ِفي الصرفِْس الشوِع ِبنرِبالش قَِطعنا تهى أَناوِفي الْفَت   

   قَولُه فَِإنْ اغْتسلَت ونِسيت شيئًا 

تقَطَعٍو انضع ِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمنةُ وعجالر قَِطعنت لَم قَها فَوا كَاِملًا فَموضاُء فَِإنْ كَانَ عالْم هِصبي ا لَمِنهدب ِمن    

 كْمِللْأَكْثَِر حا ، وِنهدب أَكْثَر لَتغَس ا قَدهةُ ؛ ِلأَنعجقَى الربِو الْكَاِمِل أَنْ لَا تضِفي الْع اسالِْقيِن ويعبإص ٍع أَوبإص رقَد ذَِلكو
ةُ ؛ ِلأَنَّ الْحعجقَى الرباِن تسِتحِسلْ الْكُلِّ إلَّا أَنَّ ِفي اِلاستغت ا لَمهقَاِئِه فَكَأَناٍق ِببثَ بد.  

وِإنْ بِقي أَقَلُّ ِمن عضٍو انقَطَعت الرجعةُ ؛ ِلأَنَّ ما دونَ الْعضِو يتسارع إلَيِه الْجفَاف ِلِقلَِّتِه فَلَا تيقُّن ِلعدِم وصوِل الْماِء إلَيِه 
ع الرجعةُ إلَّا أَنها لَا يِحلُّ لَها التزوج احِتياطًا وأَما إذَا بِقيت الْمضمضةُ واِلاسِتنشاق قَالَ محمد أُِبينها ِمن تنقَِط: فَقُلْنا 

 إحداهما أَنَّ الرجعةَ لَا تنقَِطع ؛ ِلأَنَّ الْحدثَ ِفي زوِجها ولَا تِحلُّ ِللْأَزواِج ما لَم تأِْت ِبذَِلك وعن أَِبي يوسف ِروايتاِن
عضٍو كَاِمٍل والثَّاِنيةُ ِمثْلُ قَوِل محمٍد ؛ ِلأَنَّ الْمضمضةَ واِلاسِتنشاق مختلَف ِفي وجوِبِهما والرجعةُ يعتبر ِفيها اِلاحِتياطُ فَلَا 

باتها ِبالشك ، ولَا تستِبيح الْأَزواج ِبالشك وأَما إذَا اغْتسلَت ِبسؤِر ِحماٍر وتيممت فَلَا رجعةَ علَيها ولَا تِحلُّ يجوز إثْ
الر تقَطَعا انِفيِه فَِإنْ كَانَ طَاِهر كُوكشاِر مالِْحم رؤاِج ؛ ِلأَنَّ سوةُ ِللْأَزعجالر تِقيا بِجسِإنْ كَانَ ناِج ووِللْأَز لَّتحةُ وعج

   .ولَم تِحلَّ ِللْأَزواِج فَاعتِبر اِلاحِتياطُ ِفي الْحيِثيتيِن فَقَالُوا تنقَِطع الرجعةُ ولَا تِحلُّ ِللْأَزواِج 
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 ِعيجطَلَّقَةُ الرالْمو لُهقَو نيزتتو قوشتةُ ت   

 لُهقَوا وهلَياِملٌ عح نيزالتةٌ وبحتسةُ معجالر ا ثُممهنيب قَاِئم كَاحِج إذْ النولَالٌ ِللزا حهلُ : ؛ ِلأَنطَاوتتو ِظرتنت أَي قوشتت
 جوا الزاهري كَي  

 و لُها قَوهِذنؤى يتا حهلَيلَ عخدا أَنْ لَا يِجهوِلز بحتسي   

 ههبا أَشمِح ونحنِني ِبالتعي  

   قَولُه أَو يسِمعها خفْق نعلَيِه  

ةً فَيدرجتكُونُ ما تمبا رهةَ ؛ ِلأَنعاجرالْم هدقَص كُني ذَا إذَا لَمطُولُ ها فَتطَلِّقُهي ا ثُماِجعرِبِه م ِصريِضٍع يولَى مع هرصب قَع
نزلَت هِذِه الْآيةُ ِفي ثَاِبِت بِن يساٍر } ولَا تمِسكُوهن ِضرارا ِلتعتدوا { علَيها الِْعدةُ وقَد نهى اللَّه تعالَى عن ذَِلك ِبقَوِلِه 

أَنصاِري طَلَّق امرأَته حتى إذَا انقَضت ِعدتها إلَّا يوميِن أَو ثَلَاثَةً وكَادت تِبني ِمنه راجعها ثُم طَلَّقَها فَفَعلَ ِبها ِمثْلَ ذَِلك الْ
 الرجلُ إذَا أَراد أَنْ يضار امرأَته طَلَّقَها ثُم يتركُها حتى تِحيض حتى مضت علَيها سبعةُ أَشهٍر مضارةً لَها ِبذَِلك وكَانَ

إذَا طَلَّقْتم { ومعناها الْآيةَ } وِإذَا طَلَّقْتم النساَء { الْحيضةَ الثَّاِلثَةَ ثُم راجعها ثُم طَلَّقَها فَتطُولُ علَيها الِْعدةُ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 
أَي أَمِسكُوهن } فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف { أَي قَاربن وقْت انِقضاِء الِْعدِة } فَبلَغن أَجلَهن { تطِْليقَةً أَو تطِْليقَتيِن } النساَء 

ولَا { أَي اُتركُوهن حتى تنقَِضي ِعدتهن } أَو سرحوهن ِبمعروٍف { ِل الِْعدِة ِبالرجعِة علَى أَحسِن الصحبِة لَا ِبتطِْوي
ك ولَيس لَه أَنْ علَيِهن أَي تظِْلموهن ِبذَِل} ِلتعتدوا { أَي ولَا تحِبسوهن مضارةً لَهن ِبتطِْويِل الِْعدِة } تمِسكُوهن ِضرارا 

   نزلَت ِفي الْمعتداِت ِمن} لَا تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن { يساِفر ِبها حتى يشِهد علَى رجعتها ِلقَوِلِه تعالَى 

فَِلم لَا تكُونُ الْمسافَرةُ ِبها رجعةً قُلْنا الْمسافَرةُ لَا تكُونُ أَعظَم الرجِعي فَِإنْ ِقيلَ الرجعةُ تِصح ِبدلَالَِة ِفعٍل يختص ِبالنكَاِح 
   .ِمن السكْنى معها ِفي منِزٍل واِحٍد وذَِلك لَا يكُونُ رجعةً فَكَذَا الْمسافَرةُ ِبها 

  

 الْو مرحلَا ي ِعيجالر الطَّلَاقو لُهطَْء قَو   

.  

  .وقَالَ الشاِفِعي يحرمه وفَاِئدته ِفي وجوِب الْمهِر ِبالْوطِْء فَِعندنا لَا يِجب وِعنده يِجب إذَا وِطئَها قَبلَ أَنْ يراِجعها 

قْدالْع فَعرلَا يو ِزيلُ الِْملْكلَا ي ِعيجالر ا أَنَّ الطَّلَاقالِْإيلَاُء لَنو ارا الظِّهقُهلْحيا واهِر ِرضغَي ا ِمنهتعاجرم ِليِل أَنَّ لَهِبد 
   .واللِّعانُ وِلهذَا لَو قَالَ ِنساِئي طَواِلق دخلَت ِفي جملَِتِهن ، وِإنْ لَم ينِوها 
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   لثَّلَاِث فَلَه أَنْ يتزوجها ِفي ِعدِتها وبعد انِقضاِء ِعدِتها قَولُه وِإذَا كَانَ الطَّلَاق باِئنا دونَ ا 

نسِب ولَا اشِتباه ِفي ؛ ِلأَنَّ ِحلَّ الْمحلِّيِة باٍق ؛ ِلأَنَّ زوالَه معلَّق ِبالطَّلْقَِة الثَّاِلثَِة فَينعِدم قَبلَه ولَه منع الْغيِر ِفي الِْعدِة ِلاشِتباِه ال
 إطْلَاِقِه لَه.   

  

قَولُه وِإذَا كَانَ الطَّلَاق ثَلَاثًا ِفي الْحرِة أَو اثْنتيِن ِفي الْأَمِة لَم تِحلَّ لَه حتى تنِكح زوجا غَيره ِنكَاحا صِحيحا ويدخلَ  
وتمي ا أَوطَلِّقَهي ا ثُما ِبههنع    

الْمراد ِبالدخوِل الْوطُْء حِقيقَةً وثَبت شرطُ الْوطِْء ِبِإشارِة النص وهو أَنْ يحملَ النكَاح علَى الْوطِْء حملًا ِللْكَلَاِم علَى 
 الزوِج أَو يزاد علَى النص ِبالْحِديِث الْمشهوِر وهو قَولُه علَيِه السلَام لَا الِْإفَادِة دونَ الِْإعادِة إذْ الْعقْد قَد اُستِفيد ِبِإطْلَاِق اسِم

ير معتبٍر حتى تِحلُّ ِللْأَوِل حتى تذُوق عسيلَةَ الْآخِر ولَا ِخلَاف ِلأَحٍد ِمن الْعلَماِء ِفي هذَا ِسوى سِعيِد بِن الْمسيِب وقَولُه غَ
 ِويرو هاؤفُذُ قَضنى ِبِه الْقَاِضي لَا يقَض لَو } هأَترام ٍل طَلَّقجر نِر عبلَى الِْمنع وهِئلَ وس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن

أَرو ابالْب فَأَغْلَق هرا غَيهجوزثَلَاثًا فَت ذُوقى تتِل حِحلُّ ِللْأَولَا ت لَامِه السلَيا فَقَالَ عقَهفَار ثُم ارالِْخم فكَشو رتى السخ
ه ؛ ِلأَنَّ اللَّه تعالَى لَما قُلْنا لَا حجةَ لَ} حتى تنِكح زوجا غَيره { واحتج ابن الْمسيِب ِبظَاِهِر قَوله تعالَى } عسيلَةَ الْآخِر 

ذَكَر النكَاح والزوج دلَّ علَى اعِتباِر أَمريِن ولَو كَانَ يكِْفي أَحدهما لَاقْتصر علَيِه ثُم الشرطُ ِفي الْوطِْء هو الِْإيلَاج دونَ 
مالٌ والَ كَمزاِل ؛ ِلأَنَّ الِْإنزالِْإن ٍم أَووص ِنفَاٍس أَو ٍض أَويالثَّاِني ِفي ح جوا الزِطئَهاٌء ووسو طْلَقم صالنو داِل قَيالْكَمةُ والَغب

دبالثَّاِني ع جوكَانَ الز لَوا وِحيحص كَاحكُونَ النأَنْ ي دعطِْء بالْو ِحلُّ ِبذَِلكا تهاٍم فَِإنرِبِإذِْن إح جوزا تبكَاتم ا أَوربدم ا أَو
مولَاه ودخلَ ِبها حلَّت ِللْأَوِل ، ولَو طَلَّقَها ثَلَاثًا فَتزوجت زوجا آخر فَطَلَّقَها ثَلَاثًا قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَتزوجت ِبزوٍج ثَاِلٍث 

   فَدخلَ ِبها

   .ت ِللْأَولَيِن كَذَا ِفي الْكَرِخي حلَّ

مسأَلَةٌ الْمطَلَّقَةُ ثَلَاثًا إذَا كَانت مفْضاةً فَتزوجت ِبزوٍج آخر ودخلَ ِبها الثَّاِني لَا تِحلُّ ِللْأَوِل ما لَم تحبلْ ِلاحِتماِل أَنْ يكُونَ 
 فَِإذَا حِبلَت عِلمنا أَنَّ الْوطَْء حصلَ ِفي الْقُبِل وقَد نظَم الْفَِقيه الْأَجلُّ ِسراج الديِن أَبو بكِْر بن عِلي الْوطُْء حصلَ ِفي الدبِر

يبه لَدى من لَيس يعِرفُها غَِريبه إذَا ِبن موسى الْهاِمِلي رِحمه اللَّه ِفي ذَِلك نظْما جيدا فَقَالَ وِفي الْمفْضاِة مسأَلَةٌ عِج
 أَنَّ ذَاك كِلش هِطيبلَا خلَالًا ِللْقَِدِمي وح تسِبلْ فَلَيحت ا فَلَمفَطَلَّقَه هِصيبطٍْء نو الَ ِمنِلثَاٍن ن لَّتحٍج وولَى زع تمرح

   .ِتِه الْقَِريبه فَِإنْ حِبلَت فَقَد وِطئَت ِبفَرٍج ولَم تبق الشكُوك لَنا مِريبه الْوطَْء ِمنها ِبفَرٍج أَو شِكيلَ
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   قَولُه والصِبي الْمراِهق ِفي التحِليِل كَالْباِلِغ  

غسلُ ِبوطِْئِه ِلالِْتقَاِء الِْختانيِن وهو سبب ِلنزوِل ماِئها ، وأَما معناه إذَا كَانت آلَته تتحرك وتشتِهي ويِجب علَى الْمرأَِة الْ
ي ه؛ ِلأَن هِمن لَّتح اِمعجيو ِشرتنلُولًا يسالثَّاِني م جوِإنْ كَانَ الزلُّقًا وخِبِه ت رمؤِإنْ كَانَ يِه ولَيلَ عفَلَا غُس ِبيالص هِمن دوج

 اهثَيأُن تِلسالَِّذي خ ولُولُ هسالْمِزلْ وني لَمو عامِل إذَا جكَالْفَح ارٍط فَصرِبش سلَي وهالُ وزالِْإن هِمن مدعا يمِإنالَطَةُ وخالْم
؛ ِلأَنه لَم يوجد ِمنه إلَّا الْملَاصقَةُ والِْإباحةُ إنما تحصلُ ِبالِْتقَاِء الِْختانيِن فَِإنْ وأَما الْمجبوب فَِإنَّ وطْأَه لَا يِحلُّها ِللْأَوِل 

 ِللْأَوِل ولَا تكُونُ حملَت ِمن الْمجبوِب وولَدت حلَّت ِللْأَوِل وكَانت محصنةً ِعند أَِبي يوسف وقَالَ زفَر والْحسن لَا تِحلُّ
   .محصنةً 

  

  ا لَهِحلُّهلَا ي هتلَى أَموطُْء الْموو لُهقَو   

ِللْأَوِل وقَد قَالُوا ؛ ِلأَنَّ اللَّه تعالَى شرطَ أَنْ يكُونَ الْوطُْء ِمن زوٍج والْمولَى لَيس ِبزوٍج والْوطُْء ِفي النكَاِح الْفَاِسِد لَا يِحلُّها 
 كَذَا لَوا ولَ ِبهخديو هرغَي جوزتى تتِمِني حا ِبِملِْك الْيهطْؤو ِحلَّ لَهي ِن لَميتا اثْنطَلَّقَه قَدو جوا الزاهرتِة إذَا اشِفي الْأَم

كُني ا لَمهجوزتأَنْ ي ادفَأَر ِتقَتا أُعأَةً ِنكَاحرام جوزت لَوِج ، ووطِْء الزإلَّا ِبو ِفعترا لَا يِرميحت بجأَو ؛ ِلأَنَّ الطَّلَاق ذَِلك لَه 
 هرا غَيجوز ِكحنت لَم لَوا ، وهجوزتأَنْ ي لَه ازا ثَلَاثًا جطَلَّقَها وفَاِسد.   

  

   تزوجها ِبشرِط التحِليِل فَالنكَاح مكْروه قَولُه وِإذَا  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } لَّلَ لَهحالْملِّلَ وحالْم اللَّه نلَع { َقَالو } ُلِّلح؟ قَالَ الْم وه ناِر ، ِقيلَ معتسِس الْميِبالت ئُكُمبأَلَا أُن { ،
تزوجتك علَى أَنْ أُحلِّلَِك أَو قَالَت الْمرأَةُ ذَِلك أَما إذَا أَضمر الثَّاِني ِفي قَلِْبِه : د الْكَراهةَ وصورته أَنْ يقُولَ وهذَا يِفي

ِللْأَو لَّتا حلَ ِبهخدقِْد لَفْظًا وِفي الْع ِرطْهتشي لَمِل ، ولَالَ ِللْأَوِني الِْإحعي وهكْرم كَاحفَالن لُهقَوفَّى وصا كَذَا ِفي الْماعمِل إج
  ِللثَّاِني والْأَوِل 

   قَولُه فَِإنْ وِطئَها حلَّت ِللْأَوِل  

 فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنه.  

  .الْمؤقَِّت ولَا تِحلُّ ِللْأَوِل ِلفَساِدِه وقَالَ أَبو يوسف النكَاح فَاِسد ؛ ِلأَنه ِفي معنى 

وقَالَ محمد النكَاح صِحيح ولَا تِحلُّ ِللْأَوِل ؛ ِلأَنه استعجلَ ما أَخره الشرع فَيجازى ِبمنِع مقْصوِدِه كَما ِفي قَتِل الْموِرِث 
.   
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حرةَ تطِْليقَةً أَو تطِْليقَتيِن وانقَضت ِعدتها وتزوجت زوجا آخر ثُم عادت إلَى الْأَوِل عادت ِبثَلَاِث قَولُه وِإذَا طَلَّق الْ 
   تطِْليقَاٍت ويهِدم الزوج الثَّاِني ما دونَ الثَّلَاِث كَما يهِدم الثَّلَاثَ 

   .وقَالَ محمد لَا يهِدم ما دونَ الثَّلَاِث وِبِه قَالَ الشاِفِعي ، وهذَا ِعندهما 

  

قَولُه وِإذَا طَلَّقَها ثَلَاثًا فَقَالَت قَد انقَضت ِعدِتي وتزوجت ِبزوٍج آخر ودخلَ ِبي الزوج وطَلَّقَِني وانقَضت ِعدِتي  
ةُ تدالْماِدقَةٌ وا صهِه أَنا إذَا كَانَ ِفي غَاِلِب ظَنقَهدصِج أَنْ يوِللز ازج ِملُ ذَِلكتح   

 قَالَت ا ثُمهجوزلَلْت لَك فَتح قَالَت ا لَوهلًا ؛ ِلأَنطَوكَذَا مه ها ذَكَرمإن :ع تلْ ِبي إنْ كَانخدي لَم ِط إنَّ الثَّاِنيرةً ِبشاِلم
الِْحلِّ ِللْأَوِل لَم تصدق وِإنْ لَم تكُن عاِلمةً ِبِه صدقَت وأَما إذَا ذَكَرته مطَولًا كَما ذَكَر الشيخ فَِإنها لَا تصدق علَى كُلِّ 

  .حاٍل 

 لَه ما لَم يستفِْسرها وِإنْ تزوجها ولَم يسأَلْها ولَم تخِبره ِبشيٍء ثُم قَالَت لَم وِفي الْمبسوِط لَو قَالَت حلَلْت لَك لَا تِحلُّ
 كَاحالن دفْسيا ولُهلُ قَولْ ِبي فَالْقَوخدي لَمو تجوزت أَو را آخجوز جوزأَت.  

 تى إذَا كَاناوِفي الْفَتو كَرأَن الثَّاِني جوأَنَّ الز لَوِة ، واِء الِْعدِقضِبان افِترقِْد اعا ِفي الْعولُهخاِئطَ الِْحلِّ فَدرش ِرفعت نِمم
ِهيوِل وخِبالد الَِّذي أَقَر وِإنْ كَانَ ها ولُهلُ قَوولَ فَالْقَوخالد ِهي تعادولَ وخالثَّاِني الد قدصلَا يِل وِحلَّ ِللْأَوت لَم ِكرنت 

 لَمأَع اَللَّهاِبيِع ونا كَذَا ِفي الْيلَ ِبهخد هِلِه أَنإلَى قَو فَتلْتلَا يا وهلَيع.   
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   اإليالء  كتاب 

يِمِني علَى ترِك وطِْء الزوجِة ِفي مدٍة مخصوصٍة ، والِْإيلَاُء ممدود ؛ ِلأَنه ِعبارةٌ عن الْ: الْيِمني وِفي الشرِع : هو ِفي اللُّغِة 
  الَ رِحمه اللَّه مصدر آلَى إيلَاًء والْموِلي من لَا يمِكنه قُربانُ امرأَِتِه ِفي الْمدِة إلَّا ِبشيٍء يلْزمه ِبسبِب الِْجماِع ِفي الْمدِة قَ

   إذَا قَالَ الزوج ِلامرأَِتِه واَللَِّه لَا أَقْربِك أَو واَللَِّه لَا أَقْربِك أَربعةَ أَشهٍر فَهو موٍل  

و ِمن وعنمم ها ؛ ِلأَنوِليكُونُ ملَا ي اِئضِت حأَنِك وباَللَِّه لَا أَقْرِإنْ قَالَ وافًا إلَى وضم عنالْم كُني ِمٍني فَلَمِر يغَي ا ِمنطِْئه
} ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ { الْيِمِني وِإنما قَالَ لَا أَقْربِك ولَم يقُلْ لَا أَطَؤِك ؛ ِلأَنَّ الْقُربانَ ِعبارةٌ عن الْوطِْء قَالَ اللَّه تعالَى 

أَرقَالَ و كَذَا لَوالَى وعاللَِّه ت نيبو هنيا بِفيم قدصياِء وِفي الْقَض قدصي لَم اعِبِه الِْجم أُِرد فَِإنْ قَالَ لَم اعِبِه الِْجم اَللَِّه : ادو
ِسلُ ِمنلَا أَغْت ِك أَولَا أَطَؤ ِك أَواِضعلَا أُب ِك أَواِمعقَالَ لَا أُجٍة وابنج اِء : ِك ِمنِفي الْقَض قدصي لَم اعِبِه الِْجم أُِرد لَم

لُ واَللَِّه لَا أُمِسك أَو لَا يجتِمع رأِْسي ورأْسك أَو لَا أَدنو ِمنك أَو لَا أَدخ: ويصدق ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى وِإنْ قَالَ 
علَيك أَو لَا أَقْرب ِفراشك أَو لَا يمس ِجلِْدي ِجلْدك فَِإنَّ ِفي هِذِه الْأَلْفَاِظ إذَا قَالَ لَم أُِرد ِبِه الِْجماع صدق قَضاًء وِديانةً ؛ 

  .انَ موِليا ِلأَنها تحتِملُ الِْجماع وغَيره فَِإنْ قَالَ نويت ِبها الِْجماع كَ

 ِمنيا الْيِبه ِقدعنالِْإيلَاُء ِبكُلِّ لَفْظٍَة ي ِقدعنيِإلَّا فَلَا وا ووِليكَانَ م اعى الِْجموا إنْ ناهشغلَا ي ا أَوأِْتيهلَا ي لَفكَذَا إذَا حو
   وِكبِرياِئِه ولَا ينعِقد ِبما لَا ينعِقد ِبِه الْيِمني كَقَوِلِه وِعلِْم اللَِّه لَا أَقْربِككَقَوِلِه ِباَللَِّه وتاللَِّه وعظَمِة اللَِّه وجلَاِلِه 

 كَانَ موِليا كَما إذَا وعلَي غَضب اللَِّه وسخطُه إنْ قَربتِك وِإنْ جعلَ ِللِْإيلَاِء غَايةً إنْ كَانَ لَا يرجى وجودها ِفي مدِة الِْإيلَاِء
واَللَِّه لَا أَقْربِك حتى أَصوم الْمحرم وهو ِفي رجٍب أَو لَا أَقْربِك إلَّا ِفي مكَاِن كَذَا وبينه وبينه مِسريةُ أَربعِة أَشهٍر : قَالَ 

أَقَلَّ لَم يكُن موِليا وكَذَا إذَا قَالَ حتى تفِْطِمي ِطفْلَك وبينها وبين الِْفطَاِم أَربعةُ أَشهٍر فَصاِعدا فَِإنه يكُونُ موِليا ، وِإنْ كَانَ 
 ا أَوِرِبهغم ِمن سمالش طْلُعى تتِك حبِإنْ قَالَ لَا أَقْرا ووِليم كُني ِإنْ كَانَ أَقَلَّ لَما ، واِعدالُ فَصجالد ةُ أَوابالد جرخى تتح

كَانَ الِْقياس أَنْ لَا يكُونَ موِليا ؛ ِلأَنه يرجى وجود ذَِلك ساعةً فَساعةً وِفي اِلاسِتحساِن يكُونُ موِليا ؛ ِلأَنَّ هذَا اللَّفْظَ ِفي 
ِبيِد وكَذَا إذَا قَالَ حتى تقُوم الساعةُ أَو حتى يِلج الْجملُ ِفي سم الِْخياِط فَِإنه يكُونُ موِليا الْعرِف والْعادِة إنما يكُونُ ِللتأْ

واَللَِّه لَا أَقْربِك حتى تموِتي أَو  : وِإنْ كَانَ يرجى وجوده ِفي الْمدِة لَا مع بقَاِء النكَاِح فَِإنه يكُونُ موِليا أَيضا ِمثْلُ أَنْ يقُولَ
  .تقْتِلي أَو حتى أَموت أَو أُقْتلَ أَو حتى أُطَلِّقَك ثَلَاثًا فَِإنه يكُونُ موِليا إجماعا 

ا ِمنك يكُونُ موِليا وِإنْ قَالَ حتى أَشتِريك لَا يكُونُ أَقْربِك حتى أَمِلكَك أَو أَمِلك ِشقْص: وكَذَا إذَا كَانت أَمةً فَقَالَ لَا 
موِليا ؛ ِلأَنه قَد يشتِريها ِلغيِرِه ولَا يفْسد النكَاح وكَذَا لَو قَالَ حتى أَشتِريك ِلنفِْسي لَا يكُونُ موِليا أَيضا ؛ ِلأَنه ربما 

 ِلنفِْسِه ِشراًء فَاِسدا وِإنْ قَالَ حتى أَشتِريك ِلنفِْسي وأَقِْبضك كَانَ موِليا وِإنْ كَانَ يرجى وجوده مع بقَاِء النكَاِح يشتِريها
 ى طَاِلقرأَِتي الْأُخرفَام أَو رِدي حبِك فَعتبقُولَ إنْ قَرا ِمثْلُ أَنْ يوِليكَذَا إذَاكَانَ ما ووِليكُونُ مي هفَِإن ِت طَاِلقفَأَن أَو   
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  .فَعلَي ِعتق رقَبٍة أَو الْحج أَو الْعمرةُ وِإنْ قَالَ فَعلَي أَنْ أُصلِّي ركْعتيِن أَو أَغْزو لَا يكُونُ موِليا ِعندهما : قَالَ 

كُونُ مي دمحقَالَ ما ومهدا ِعنوِليأَِتي كَانَ مرام ى أُطَلِّقتح ِدي أَوبع ِتقى أُعتةً فَقَالَ حغَاي لَهعِإنْ جا ووِلي.  

  .وقَالَ أَبو يوسف لَا يكُونُ موِليا وِإنْ قَالَ واَللَِّه لَا أَقْربِك سنةً إلَّا يوما لَا يكُونُ موِليا 

لَ زفَر يكُونُ موِليا ؛ ِلأَنَّ الْيوم الْمستثْنى يجعلُ ِفي آِخِر الْمدِة كَما لَو قَالَ إلَّا نقْصانَ يوٍم ، ولَنا أَنه لَما استثْنى يوما وقَا
صمت ِفي هِذِه السنِة يوما احتملَ أَنْ يكُونَ ذَِلك : ا ترى أَنه لَو قَالَ غَير معيٍن صار كُلُّ يوٍم ِفي السنِة كَأَنه الْمستثْنى ، أَلَ

دكُونُ ِفي آِخِر الْمانَ يقْصا ؛ ِلأَنَّ النوِليٍم كَانَ موانَ يقْصا إذَا قَالَ إلَّا نأَما وآِخِرها واِئهأَثْنا واِئِهمِتدِفي اب موالْي هِة ؛ ِلأَن
 ِقيا بمةٌ عارِعب  

   قَولُه فَِإنْ وِطئَها ِفي الْأَربعِة الْأَشهِر حِنثَ ِفي يِميِنِه ولَِزمته الْكَفَّارةُ وسقَطَ الِْإيلَاُء  

  ؛ ِلأَنَّ الْيِمني يرتِفع ِبالِْحنِث 

   مضت أَربعةُ أَشهٍر بانت ِمنه ِبتطِْليقٍَة قَولُه وِإنْ لَم يقْربها حتى  

 ِليعانَ وثْمع نع أْثُورالْم وهِة ودِذِه الْمه ِضيم دكَاِح ِعنِة النماِل ِنعوِبز عرالش اهازا فَجقِّهِع حنا ِبمهظَلَم هٍة ؛ ِلأَناِئنب
  ثَّلَاثَِة وزيِد بِن ثَاِبٍت والْعباِدلَِة ال

  ِمنيالْي قَطَتٍر فَقَطْ سهِة أَشعبلَى أَرع لَففَِإنْ كَانَ ح لُهقَو   

   .؛ ِلأَنها كَانت مؤقَّتةً ِبها فَزالَت ِبانِقضاِئها 

  

   قَولُه وِإنْ حلَف علَى الْأَبِد فَالْيِمني باِقيةٌ  

أَنها مطْلَقَةٌ ولَم يوجد الِْحنثُ إلَّا إنه لَا يتكَرر الطَّلَاق قَبلَ التزِويِج ؛ ِلأَنه لَم يوجد منع الْحق بعد الْبينونِة ؛ ِلأَنَّ الْباِئن لَا ؛ ِل
  حق لَها ِفي الْوطِْء 

 هجوزفَت ادفَِإنْ ع لُهالِْإيلَاُء قَو ادا ع   

  ؛ ِلأَنَّ الْيِمني باِقيةٌ 

   فَِإنْ وِطئَها وِإلَّا وقَعت ِبمِضي أَربعِة أَشهٍر تطِْليقَةٌ أُخرى  

ووقَعت ِبمِضي أَربعِة أَشهٍر أُخرى إنْ لَم يقْربها ؛ فَيعتبر ابِتداُء هذَا الِْإيلَاِء ِمن ِحِني التزِويِج فَِإنْ تزوجها ثَاِلثًا عاد الِْإيلَاُء 
  ِلأَنَّ الْيِمني باِقيةٌ ما لَم يحنثْ ِفيها 
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  الِْإيلَاِء طَلَاق ِبذَِلك قَعي ٍج لَموز دعا بهجوزفَِإنْ ت لُهقَو   

و ذَا الِْملْكقِْييِدِه ِبطَلَاِق هِه ِلتإلَي هِميني افلَا أَضِمِني ، والْي موِفي ِملِْكِه ي كُني طَلَاقًا لَم فَادتاس الْآنَ قَد  

   قَولُه والْيِمني باِقيةٌ  

  ِلعدِم الِْحنِث 

   قَولُه فَِإنْ وِطئَها كَفَّر عن يِميِنِه  

   .ِلوجوِد الِْحنِث 

  

    حلَف علَى أَقَلَّ ِمن أَربعِة أَشهٍر لَم يكُن موِليا قَولُه فَِإنْ 

واَللَِّه لَا أَقْربِك شهريِن : ؛ ِلأَنه يِصلُ إلَى ِجماِعها ِفي ِتلْك الْمدِة ِمن غَيِر ِحنٍث يلْزمه ؛ فَِلهذَا لَم يكُن موِليا وِإنْ قَالَ 
واَللَِّه لَا أَقْربِك شهريِن ومكَثَ يوما ثُم قَالَ واَللَِّه لَا أَقْربِك شهريِن بعد الشهريِن الْأَولَيِن لَم : كَانَ موِليا وِإنْ قَالَ وشهريِن 

بعد الْيِمِني الْأُولَى ِبشهريِن وبعد الثَّاِنيِة أَربعةَ أَشهٍر إلَّا يوما مكَثَ يكُن موِليا ؛ ِلأَنَّ الثَّاِني إجياب مبتدأٌ ، وقَد صار ممنوعا 
ِك شهريِن لَم يكُن واَللَِّه لَا أَقْرب: ِفيِه فَلَم يتكَاملْ مدةُ الْمنِع وكَذَا إذَا قَالَ واَللَِّه لَا أَقْربك شهريِن ومكَثَ ساعةً ثُم قَالَ 

واَللَِّه لَا أَقْربِك شهريِن ولَا شهريِن لَم يكُن موِليا ؛ ِلأَنه ِعند إعادِة حرِف النفْي صار الثَّاِني : موِليا ِلما ذَكَرنا وِإنْ قَالَ 
واَللَِّه لَا أُكَلِّم فُلَانا يوما ولَا يوميِن أَنَّ الْيِمني :  فَتداخلَا ، أَلَا ترى أَنَّ من قَالَ إجيابا آخر وِإذَا كَانَ كَذَِلك صارا أَجلَيِن

   .ينقَِضي ِبيوميِن كَذَا ِفي النهايِة 

  

   فَهو موٍل قَولُه وِإنْ حلَف ِبحج أَو صوٍم أَو صدقٍَة أَو ِعتٍق أَو طَلَاٍق  

ِلتحقُِّق الْمنِع ِبالْيِمِني وهو ِذكْر الشرِط والْجزاِء وهِذِه الْأَجِزيةُ ماِنعةٌ ِلما ِفيها ِمن الْمشقَِّة أَما الْحج فَِإنه يلْزمه ِلأَجِلِه مالٌ 
 ٍة أَورمِبع لَفح كَذَا لَواِلِب وكَذَا ِفي الْغاِت ولَِة الْكَفَّارمج ِمن يدالْهاٍل ، وا إلَى ماِئهِفي أَد اجتحةَ يرمٍي ؛ ِلأَنَّ الْعده

لَ إنْ قَربتِك فَِللَِّه علَي الصوم ِمن موِجِب الْكَفَّاراِت وكَذَا الصدقَةُ والِْعتق واِلاعِتكَاف ؛ ِلأَنه لَا يِصح إلَّا ِبالصوِم ، وِإنْ قَا
 ِة ِمندطُْء ِفي الْمالْو هكَنى أَمضإذَا م هوٍل ؛ ِلأَنِبم سٍر فَلَيهِة أَشعبأَر ِضيلَ مِضي قَبمي رهالش ِر كَذَا إنْ كَانَ ذَِلكهش موص

 إلَّا بعد أَربعِة أَشهٍر فَهو موٍل ؛ ِلأَنه لَا يتوصلُ إلَى وطِْئها ِفي الْمدِة إلَّا ِبِصياٍم يلْزمه غَيِر شيٍء يلْزمه وِإنْ كَانَ لَا يمِضي
 وكَذَا إذَا حلَف ِبِظهاٍر كَانَ موِليا وِإنْ وأَما إذَا حلَف ِبطَلَاٍق فَِإنه لَا يتوصلُ إلَى وطِْئها إلَّا ِبمعنى يلْزمه ِمن أَحكَاِم الْيِمِني

 فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنوِليم كُني لَاٍة لَمِبص لَفح.  

كَالْح تارذِْر فَصا ِبالنهابإجي ِصحلَاةَ يا ؛ ِلأَنَّ الصوِليكُونُ مي فَرزو نسالْحو دمحقَالَ ملَاةَ وا إنَّ الصملَهِم ووالصو ج
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لَيست ِمن أَحكَاِم الْأَيماِن ولَا يلْزمه ِلأَجِلها مالٌ ِفي الْغاِلِب فَصار كَمن حلَف ِبصلَاِة الِْجنازِة أَو سجدِة التلَاوِة ، وهذَا 
ا الذِّمِلِم أَمسالْم قِفي ح ا كُلُّهأَما وِلهأَه ِمن سلَي هِتكَاِف ؛ ِلأَناِلاعقَِة ودالصِم ووالصو جِلِف ِبالْحِبالْح هإيلَاؤ ِصحفَلَا ي ي

ف ِبطَلَاٍق أَو عتاٍق يكُونُ موِليا ِبالِْإجماِع إذَا آلَى ِباسٍم ِمن أَسماِء اللَِّه فَِإنه يكُونُ موِليا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِخلَافًا لَهما وِإنْ حلَ
   وصورةُ الْحِلِف ِبالصوِم أَنْ يقُولَ إنْ قَربتِك

ِلِف ِبالْحةُ الْحورصٌء ويش هملْزلَا يا ووِليكُونُ مِر لَا يهذَا الشا إذَا قَالَ هٍر أَمهش موص لَيقُولَ فَِللَِّه عأَنْ ي ِك : جتبإنْ قَر
إنْ قَربتِك فَِللَِّه علَي صدقَةٌ كَذَا وصورته ِفي الِْعتِق والطَّلَاِق وهو أَنْ : فَِللَِّه علَي ِحجةٌ وصورةُ الْحِلِف ِبالصدقَِة أَنْ يقُولَ 

ٍة أَو ِعتق عبِدي هذَا وِفي الطَّلَاِق إنْ قَربتِك فَأَنِت طَاِلق أَو فُلَانةُ طَاِلق وزوجةٌ لَه أُخرى ، إنْ قَربتِك فَعلَي ِعتق رقَب: يقُولَ 
الْم ِضيمِه ِفي ِملِْكِه إلَى أَنْ تلَيلُوِف عحقَاُء الْمطُ برتشاِق يتالْعِيِني الطَّلَاِق وعأَلَِة تسِفي مو اتم أَو دبالْع اعب ى لَوتةُ حد

  .قَبلَ مِضي الْمدِة سقَطَ الِْإيلَاُء 

ِإيلَاُء ، ِمثَالُه إذَا ثُم إذَا عاد إلَى ِملِْكِه ِبوجٍه ِمن الْوجوِه قَبلَ الْقُرباِن انعقَد الِْإيلَاُء وِإنْ دخلَ ِفي ِملِْكِه بعد الْقُرباِن لَا ينعِقد الْ
 قَدعاِن انبلَ الْقُرإلَى ِملِْكِه قَب ادإذَا ع ٌء ثُمياِن شبِبالْقُر هملْزلَا ي هقَطَ الِْإيلَاُء ؛ ِلأَنس هاعب ثُم رذَا حِدي هبِك فَعتبقَالَ إنْ قَر

دعلَ ِفي ِملِْكِه بخِإنْ دا لَا الِْإيلَاُء ومهدأَح اعب ا أَومهدأَح اتاِن فَمرذَاِن حه ايدبِك فَعتبِإنْ قَالَ إنْ قَرو ِقدعناِن لَا يبالْقُر 
ِميعا جمهاعب ا أَوِميعا جاتِإنْ ماِقي والْب قاِن ِعتبِبالْقُر هملْزي هطُلُ الِْإيلَاُء ؛ ِلأَنبلَ يخطَلَ الِْإيلَاُء فَِإنْ داقُِب بعلَى التع ا أَوعا م

أَحدهما ِفي ِملِْكِه ِبوجٍه ِمن الْوجوِه قَبلَ الْقُرباِن انعقَد الِْإيلَاء ثُم إذَا دخلَ الْآخر ِفي ِملِْكِه انعقَد الِْإيلَاُء ِمن وقِْت دخوِل 
  .قَالَ إنْ قَربتِك فَعلَي نحر ولَِدي فَهو موٍل الْأَوِل وِإنْ 

   .وقَالَ زفَر لَا يكُونُ موِليا ، وهذَا فَرع علَى أَنَّ هذَا النذْر يوِجب ذَبح شاٍة وذَِلك ِمن جملَِة الْكَفَّاراِت 

  

   يِة كَانَ موِليا قَولُه وِإنْ آلَى ِمن الْمطَلَّقَِة الرجِع 

   .؛ ِلأَنَّ الزوِجيةَ بينهما قَاِئمةٌ فَِإنْ انقَضت ِعدتها قَبلَ انِقضاِء مدِة الِْإيلَاِء سقَطَ الِْإيلَاُء ِلفَواِت الْمحلِّيِة 

  

   قَولُه وِإنْ آلَى ِمن الْباِئٍن لَا يكُونُ موِليا  

الْباِئن لَا حق لَها ِفي الْوطِْء فَلَم يكُن ماِنعا حقَّها ِبِخلَاِف الرجِعيِة فَِإنَّ لَها حقا ِفي الْوطِْء ؛ ِلأَنها زوجةٌ وِإذَا آلَى ِمن ؛ ِلأَنَّ 
ِة وِفي الِْعد ِهيٍر ، وهةُ أَشعبأَر تضا فَمهانأَب أَِتِه ثُمرام حةٌ فَصجوز ِهياَء الِْإيلَاِء كَانَ وِتدى ِبالِْإيلَاِء ؛ ِلأَنَّ ابرأُخ تقَع

لَوو ، ِخياًء كَذَا ِفي الْكَرِتدا ابقُهلْحِإنْ كَانَ لَا ياِبٍق وقٍْد سةُ ِبعوننيا الْبقُهلْحةُ توتتبا فَالْمهانأَِتِه ِفي الِْإيلَاُء فَِإذَا أَبرام آلَى ِمن 
واَللَِّه لَا أَقْربِك واَللَِّه لَا أَقْربِك واَللَِّه لَا أَقْربِك إنْ أَراد التكْرار فَالِْإيلَاُء واِحد والْيِمني : مجِلٍس واِحٍد ثَلَاثَ مراٍت فَقَالَ 

ِإيلَاُء واِحد والْيِمني واِحدةٌ وِإنْ أَراد التغِليظَ والتشِديد فَالِْإيلَاُء واِحد والْيِمني ثَلَاثٌ ِفي قَوِل واِحدةٌ وِإنْ لَم يكُن لَه ِنيةٌ فَالْ
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  .قَربها أَوجب ثَلَاثَ كَفَّاراٍت أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف حتى إذَا مضت أَربعةُ أَشهٍر ولَم يقْربها بانت ِبتطِْليقٍَة وِإنْ 

وقَالَ محمد وزفَر الِْإيلَاُء ثَلَاثٌ والْيِمني ثَلَاثٌ والِْإيلَاُء الْأَولُ ينعِقد ِحني ما يلِْفظُ ِبالْأَوِل والثَّاِني ِحني ما يلِْفظُ ِبالثَّاِني 
ثَّاِلِث فَِإذَا مضت أَربعةُ أَشهٍر ولَم يقْربها بانت ِبتطِْليقٍَة فَِإذَا مضت ساعةٌ بانت ِبأُخرى فَِإذَا والثَّاِلثُ ِحني ما يلِْفظُ ِبال

إذَا آلَى ِمن هوا أَنعمأَجاٍت وِه ثَلَاثُ كَفَّارلَيع بجا وهبِإذَا قَرى ورِبأُخ تانةٌ باعس تضفَالِْإيلَاُء م اِلسجأَِتِه ِفي ثَلَاِث مرام 
إيلَاٌء واِحد ويِمني واِحدةٌ كَقَوِلِه واَللَِّه لَا أَقْربِك وِإيلَاَءاِن ويِميناِن وهو إذَا : ثَلَاثٌ والْيِمني ثَلَاثٌ ثُم الِْإيلَاُء علَى أَربعِة أَوجٍه 

    ِفي مجِلسيِن أَو قَالَ إذَا جاَء غَد فَواَللَِّه لَا أَقْربِك وِإنْ جاَء بعد غٍَد فَواَللَِّه لَا أَقْربِكآلَى ِمن امرأَِتِه

ِه لَا أَقْربك وأَراد ِبِه التغِليظَ واَللَِّه لَا أَقْربِك واَللَّ: وِإيلَاٌء واِحد ويِميناِن وِهي مسأَلَةُ الِْخلَاِف إذَا قَالَ ِفي مجِلٍس واِحٍد 
فَالِْإيلَاُء واِحد والْيِمني ِثنتاِن ِعندهما حتى إذَا مضت أَربعةُ أَشهٍر ولَم يقْربها بانت ِبواِحدٍة وِإنْ قَربها وجب كَفَّارتاِن وقَالَ 

كُلَّما دخلْت هذَيِن الداريِن فَواَللَِّه لَا :  اثْناِن والْيِمني ِثنتاِن وِإيلَاَءاِن ويِمني واِحدةٌ وهو إذَا قَالَ ِلامرأَِتِه محمد وزفَر الِْإيلَاُء
وةً فَهاِحدلَةً وخا دِميعا جمهلَتخد ِن أَويلَتخا دماهدإح لَتخك فَدبلَِة أَقْرخالد دِعن ِقدعنلُ يفَالْأَو اِحدو ِمنييإيلَاَءاِن و 

   .الْأُولَى والثَّاِني ِعند الدخلَِة الثَّاِنيِة 

  

   قَولُه ومدةُ إيلَاِء الْأَمِة شهراِن  

لِْإيلَاِء تِصري مدتها أَربعةُ أَشهٍر ، ولَو آلَى ِمنها ثُم طَلَّقَها ثُم أُعِتقَت وذَِلك ِنصف مدِة إيلَاِء الْحرِة فَِإنْ أُعِتقَت ِفي مدِة ا
ِتقَتأُع ا ثُماِئنا طَلَاقًا بإذَا طَلَّقَه ِدينجاِئِر قَالَ الْخرةُ الْحدا مةُ إيلَاِئهدماِء وةَ الِْإما ِعدهتكُونُ ِعدلُ توحتِة لَا تِفي الِْعد 

ِعدتها إلَى ِعدِة الْحراِئِر وِإنْ طَلَّقَها رجِعيا ثُم أُعِتقَت ِفي الِْعدِة تحولَت إلَى ِعدِة الْحراِئِر والْعبد ِفي الِْإيلَاِء كَالْحر وِإنما 
تِة إنْ كَانجوإلَى الز ظَرنٍر يهةُ أَشعبةً فَأَررح تِإنْ كَاناِن ورها شهتدةً فَمأَم .   

  

  ا أَوِمثْلُه عامجةً لَا يِغريص قَاَء أَوتر ةً أَوِريضأَةُ مرالْم تكَان اِع أَولَى الِْجمع قِْدرا لَا يِريضلَى موِإنْ كَانَ الْمو لُهقَو
يقَطَ الِْإيلَاُء كَانَ بس ا فَِإذَا قَالَ ذَِلكهاِنِه ِفئْت إلَيقُولَ ِبِلسأَنْ ي هؤِة الِْإيلَاِء فَفَيدا ِفي مهِصلَ إلَيأَنْ ي قِْدرافَةٌ لَا يسا ممهن   

فَلَم عجفَاَء الظِّلُّ إذَا ر هِمنو وعجالر وَء هلُ أَنَّ الْفَيالْأَصِعلَ وا جقِّهح ا ِمنا لَهاِنعِة مدطِْء ِفي الْمِك الْورِبت جوا كَانَ الز
 عطُْء مالْو وا هندُء ِعنالْفَيو وٍد فَِإنْ فَاُءوا ِفيِهنعسِن ماَءِة ابِليِل ِقرِة ِبددِبالْم صتخُء يالْفَيئًا وفَي ذَِلك نع هوعجِة ررالْقُد

علَيِه فَِإذَا عجز عنه قَام الْفَيُء ِبالْقَوِل مقَامه وِعند الشاِفِعي لَا فَيَء إلَّا ِبالِْجماِع ثُم الْعجز علَى ضربيِن عجز ِمن طَِريِق 
لَى الِْجمع قِْدرا لَا يِريضكُونَ مِة ِمثْلُ أَنْ يداهشالْم دعا إلَّا باِنهيلَى إتع قِْدرافَةٌ لَا يسا ممهنيكُونَ بي أَو كَذَِلك ِهي اِع أَو

  .مِضي الْمدِة أَو تكُونَ صِغريةً لَا يجامع ِمثْلُها 

 لَا يقِْدر علَيها أَو ناِشزةً لَا يقِْدر علَيها فَفَيؤه ِفي جِميِع أَو رتقَاَء أَو يكُونَ هو مجبوبا أَو تكُونَ ِهي محبوسةً ِفي موِضٍع
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 هؤفَي ِدينجِفي الْخلُ والْقَو هؤفَي ِخيِه قَالَ ِفي الْكَرلَيا عِخلُوهدأَنْ ي ِكنمِضٍع لَا يوا ِفي موسبحم وِإنْ كَانَ هِل وذَا الْقَوه
 قَاِدر ها ؛ ِلأَنندطُْء ِعنالْو هؤذَا فَيفَه كَذَِلك ِهي ا أَواِئمص ا أَوِرمحكُونَ مكِْم ِمثْلُ أَنْ يطَِريِق الْح الثَّاِني ِمن زجالْعو اعالِْجم

تعالَى فَهو كَالْمنِع ِمن طَِريِق الْمشاهدِة وقَولُه فَفَيؤه أَنْ يقُولَ ِبِلساِنِه ِفئْت علَيِه وِعند زفَر ِبالْقَوِل ؛ ِلأَنَّ الْمنع ِمنه ِلحق اللَِّه 
لَي ادهذَا الِْإشها ، وطَلْت إيلَاَءهأَبأَِتي وري ِفئْت إلَى اموا أَندهقُولُ اشِنيفَةَ يأَِبي ح دِعنا وتهعاجر ا أَوها إلَيمِإنٍط ورِبش س

وه   

احِتياطٌ حتى إذَا مضت الْمدةُ وادعى الزوج الْقَولَ فَكَذَّبته أَقَام الْبينةَ وِإذَا اختلَفَا ِفي الْفَيِء مع بقَاِء الْمدِة فَالْقَولُ قَولُه ؛ 
نْ اختلَفَا بعد مِضيها فَالْقَولُ قَولُها ؛ ِلأَنه يدِعي الْفَيَء ِفي حاٍل لَا يمِلكُه ِفيِه ولَا يِمني علَيها ؛ ِلأَنه ِلأَنه يمِلك ِفيها الْفَيَء وِإ

لَى وهو مِريض أَما إذَا آلَى وهو صِحيح ثُم مِرض ِمما لَا يستحلَف ِفيِه وقَولُه فَفَيؤه أَنْ يقُولَ ِبِلساِنِه ِفئْت إلَيها هذَا إذَا آ
 طَلَّقَةً فَِهيم تإذَا كَان ِمنيا الْيِة أَمدالْم ِضيا ِبمهلَيع الطَّلَاق قَعِل لَا يِبالْقَو هؤإذَا كَانَ فَي اِع ثُمإلَّا ِبالِْجم ِصحلَا ي هؤفَفَي

ِلها وِإذَا وِطئَ لَِزمته الْكَفَّارةُ ؛ ِلأَنها لَا تنحلُّ إلَّا ِبالِْحنِث وذَِلك إنما يقَع ِبِفعِل الْمحلُوِف علَيِه فَأَما الْقَولُ فَلَيس علَى حا
ؤم ِمنيالْي تِإنْ كَانِبِه و ِمنيلُّ الْيحنِه فَلَا تلَيلُوٍف عحةَ ِبمِر لَا كَفَّارهِة الْأَشعبالْأَر دعا بِطئَهو ا ثُمفَاًء ِفيهٍر وهِة أَشعبةً ِبأَرقَّت

ي الْمدِة وأَما إذَا قَربها علَيِه وقَولُه فَِإذَا قَالَ ذَِلك سقَطَ الِْإيلَاُء يعِني إذَا قَالَ ِفئْت إلَيها سقَطَ الِْإيلَاُء أَي لَا يقَع الطَّلَاق ِبمِض
  كَفَّر عن يِميِنِه 

  اعالِْجم هؤفَي ارصُء والْفَي طَلَ ذَِلكِة بدِفي الْم حِإنْ صو لُهقَو   

 اعالِْجم هؤفَي ارصلُ والْقَو طَلَ ذَِلكِة بداِع ِفي الْملَى الِْجمع رإذَا قَد وِد أَيقْصوِل الْمصلَ حِل قَبلَى الْأَصع رقَد ه؛ ِلأَن
 قَامم ِل أُِقيمَء ِبالْقَوِل ؛ ِلأَنَّ الْفَيِبالْقَو هُء ِمنالْفَي ِصحي ا لَماِئنالِْإيلَاِء طَلَاقًا ب دعا بذَا إذَا طَلَّقَهلَى هعاِء والْم عِم مميكَالت

ِء ِلأَجِل الضرورِة حتى لَا تِبني ِبمِضي الْمدِة ، وهذَا الْمعنى لَا يوجد بعد الْبينونِة ثُم الْفَيُء ِبالْقَوِل يرفَع الْمدةَ ولَا يرفَع الْوطْ
فَعرِل يُء ِبالِْفعالْفَيو ِمنيالْي   

 ِمنيالْيةَ ودالْم.   

  

   قَولُه وِإذَا قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي حرام سِئلَ عن ِنيِتِه فَِإنْ قَالَ أَردت الْكَِذب فَهو كَما قَالَ  

يِع ، وهذَا ِفيما بينه وبين اللَِّه أَما ِفي أَي هو كَِذب ِفي ظَاِهِر الروايِة ولَا يكُونُ إيلَاًء ؛ ِلأَنه نوى حِقيقَةَ كَلَاِمِه قَالَ ِفي الْيناِب
 ِمنيِع يرِفي الش امرأَنَّ الْح ا ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهرِمينكُونُ ييو قدصاِء فَلَا يالْقَض  

 ِوينةٌ إلَّا أَنْ ياِئنطِْليقَةٌ بت فَِهي ت الطَّلَاقيوِإنْ قَالَ نو لُهالثَّلَاثَ قَو    

  ؛ ِلأَنَّ قَولَه حرام ِكنايةٌ والِْكنايةُ يرجع ِفيها إلَى ِنيِتِه كَما ذَكَرنا ِفي الطَّلَاِق 
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  ارِظه وفَه ارت الظِّهدِإنْ قَالَ أَرو لُهقَو   

  .هذَا ِعندهما 

ِعدا ِلاناركُونُ ِظهلَا ي دمحقَالَ ملُ ومحي طْلَقالْمِرٍمي وحت عواِر نِفي الظِّهِرِمي وحا ِبالتفَهصو ها أَنملَهاِرِم وحِبيِه ِبالْمشاِم الت
 اهوِد إذَا نقَيلَى الْمع.  

  

  ِمنيي وئًا فَهيِبِه ش أُِرد لَم أَو ِرميحت التدِإنْ قَالَ أَرو لُها قَووِليا مِبه ِصريي   

 ئًا لَميش أُِرد ِإنْ قَالَ لَمو ِمنيالْي ادأَر فَقَد ِرميحت التدا فَِإنْ قَالَ أَرندِعن ِمنيالْي وا هملَاِل إنِرِمي الْححلَ ِفي ت؛ ِلأَنَّ الْأَص
الْي ذَِلك اِء ؛ ِلأَنَّ ظَاِهرِفي الْقَض قدصي امرح لَيِت عا أَنإذَا قَالَ لَه ِخيا قَالَ ِفي الْكَروِليا مكَانَ ِبه ِمنيي هأَن تِإذَا ثَبِمِني و

ه سواٌء يرجع ِفيِه إلَى ِنيِتِه أَو قَد حرمتك علَي أَو أَنا علَيك حرام أَو قَد حرمت نفِْسي علَيك أَو أَنِت محرمةٌ علَي فَهو كُلُّ
 ِإنْ لَمةٌ واِئنةٌ باِحدِن فَويتى ِثنوِإنْ نةٌ واِحدةً فَواِحدى ووِإنْ نى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ووِإنْ نو طَلَاق وفَه ت الطَّلَاقدفَِإنْ قَالَ أَر

 وهو ِمنيي وةٌ فَهِني لَه كُني نيبو هنيا بٍء ِفيميِبش سفَلَي ت الْكَِذبدِإنْ قَالَ أَرطِْليقٍَة وِبت تانٍر بهةَ أَشعبا أَركَهروٍل إنْ تم
   اللَِّه ولَا يصدق ِفي نفِْي الْيِمِني ِفي الْقَضاِء وِإنْ

ع الْمباحاِت صدق ؛ ِلأَنه شدد علَى نفِْسِه وِإنْ نوى الطَّعام دونَ غَيِرِه أَو شرابا أَو قَالَ كُلُّ حلَاٍل علَي حرام إنْ نوى جِمي
اصاِب خرالشاِم ولَى الطَّعع وةٌ فَهِني لَه كُني ِإنْ لَمو قدا صِرهونَ غَيد هأَترام ِرِه أَوونَ غَيا داسِت ِلبأَِتِه أَنرِإنْ قَالَ ِلامةً و

علَي كَالْميتِة أَو كَالدِم أَو كَلَحِم الِْخنِزيِر أَو كَالْخمِر إنْ نوى كَِذبا فَهو كَِذب وِإنْ نوى التحِرمي فَهو إيلَاٌء وِإنْ نوى 
 طَلَاق وفَه الطَّلَاق.  

 فَعلْت كَذَا فَأَنِت أُمي يِريد ِبِه التحِرمي فَهو باِطلٌ ؛ ِلأَنَّ التحِرمي إنما يكُونُ إذَا جعلَها ِمثْلَ أُمِه فَأَما إذَا قَالَ وِإنْ قَالَ لَها إنْ
علَي حرام وِإنْ قَالَ ِلامرأَتيِه أَنتما علَي حرام ونوى ِفي أَنِت : أَنِت أُمي فَهو كَِذب وِإنْ قَالَ أَنِت ِمني حرام فَهو ِمثْلُ قَوِلِه 

علَى إحداهما الطَّلَاق وِفي الثَّاِنيِة الِْإيلَاَء فَهما طَاِلقَتاِن جِميعا ؛ ِلأَنَّ اللَّفْظَ الْواِحد لَا يحملُ علَى أَمريِن فَِإذَا أَرادهما حِملَ 
أَغْلَِظِهما فَوقَع الطَّلَاق علَيِهما وِإنْ قَالَ هِذِه علَي حرام ينِوي الطَّلَاق وهِذِه علَي حرام ينِوي الْيِمني كَانَ علَى ما نوى ؛ 

دِوي ِفي إحني امرح لَيا عمتِإنْ قَالَ أَنا لَفْظَاِن ، ومهِلأَن ها أَننيا با طَاِلقَاِن ثَلَاثًا ثَلَاثًا ِلممةً فَهاِحدى ورِفي الْأُخا ثَلَاثًا ، وماه
 لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّها ولَى أَغْلَِظِهملُ عمحي.   
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   الخلع  كتاب 

ِعبارةٌ عن عقٍْد بين الزوجيِن الْمالُ ِفيِه ِمن :  خلْع النعِل والْقَِميِص وِفي الشرِع مشتق ِمن اِلانِخلَاِع وِمنه: هو ِفي اللُّغِة 
و هنع وعجا الرلَه وزجى يتِة حضاوعالْم كْما حِتهِجه ِمن هكْمحا وطَلِّقُهي ا أَوهلَعخفَي ذُلُهبأَِة ترالْم وزجيا واِضهرطُلَ ِبِإعبي

 لَّقعم طَلَاق ِليِق أَيعالت كْمِج حوِة الزِجه ِمن هكْمحطَاِر وِبالْأَخ ِليقُهعت ِصحلَا يِحيِح ولَى الصاِر عطُ الِْخيرا ِفيِه شلَه
وزجلَا يو هنع هوعجر ِصحى لَا يتٍط حرطَِرِبشِبالْخ ِليقُهعت ِصحيو هناِضِه عرطُلُ ِبِإعبلَا ياِر وطُ الِْخيرِفيِه ش لَه    

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   عها ِبِه إذَا تشاق الزوجاِن وخافَا أَنْ لَا يِقيما حدود اللَِّه فَلَا بأْس أَنْ تفْتِدي نفْسها ِمنه ِبماٍل يخلَ 

 وزشاَء النا جِهمأَي ِر ِمندي لَمٍة ولَى ِحدع ا ِفي ِشقمهاِحٍد ِمنكُونَ كُلُّ وأَنْ ي وهو قالْح نع داعبالتالَفَةُ وخاقَّةُ الْمشالْم
فَرضه اللَّه ِللزوِج علَيها ولَها علَيِه وِإنما شِرطَ التشاقُق ؛ ِلأَنه إذَا لَم وحدود اللَِّه ما يلْزمهما ِمن موِجِب النكَاِح وهو ما 

  يكُن ِمنها نشوز وكَانَ ذَِلك ِمنه كُِره لَه أَنْ يأْخذَ ِمنها شيئًا 

   ةً باِئنةً قَولُه فَِإذَا فَعلَ ذَِلك وقَع ِبالْخلِْع تطِْليقَ 

سواٌء نوى أَو لَم ينِو إذَا كَانَ ِفي مقَابلَِتِه مالٌ ؛ ِلأَنَّ ِبِذكِْر الْماِل ِفي مقَابلَِة الْخلِْع يتعين اِلانِخلَاع ِمن النكَاِح مرادا فَلَا 
والٌ إنْ نم قَاِبلْهي ِإنْ لَمِة ويإلَى الن اجتحا إذَا كَانَ ِفي يأَماِت الطَّلَاِق وايِكن ةٌ ِمنايِكن هِإلَّا فَلَا ؛ ِلأَنو قَعو ى ِبِه الطَّلَاق

 ذَِلكا وهفْسا نلَه لَمسالَ إلَّا ِلتالْم لِّمسا لَا تهِة ؛ ِلأَنيالن نٍن عغاِل موِد الْمجالُ فَولَِتِه الْمقَابم ا طَلَاقندِعن لْعالْخ ِة ثُموننيِبالْب
  وِعند الشاِفِعي فَسخ وفَاِئدته إذَا خالَعها ثُم تزوجها بعد ذَِلك عادت إلَيِه ِبتطِْليقَتيِن لَا غَير ِعندنا وِعنده ِبثَلَاٍث 

   قَولُه ولَِزمها الْمالُ  

ِلأَنه إجياب وقَبولٌ يقَع ِبِه الْفُرقَةُ ِمن ِقبِل الزوِج ويستِحق الِْعوض ِمنها وقَد وِجدت الْفُرقَةُ ِمن ِجهِتِه فَلَِزمها الْمالُ ولَا ؛ 
  .يِصح الْخلْع والطَّلَاق علَى ماٍل إلَّا ِبالْقَبوِل ِفي الْمجِلِس 

ِإنْ قَامت ِمن الْمجِلِس قَبلَ الْقَبوِل أَو أَخذَت ِفي عمٍل آخر يدلُّ علَى الِْإعراِض لَا يِصح الْخلْع ويعتبر ِفيِه مجِلسها لَا فَ
   بولُها ووقَع الطَّلَاق ولَِزمها الْمالُمجِلسه حتى لَو ذَهب ِمن الْمجِلِس ثُم قَِبلَت ِفي مجِلِسها ذَِلك صح قَ

والْخلْع ِمن جاِنِبِه ِبمنِزلَِة الْيِمِني لَا يمِلك الرجوع عنه ويِصح تعِليقُه ِبالْأَخطَاِر وِمن جاِنِبها ِبمنِزلَِة مبادلَِة الْماِل ِبالْماِل 
ِلكما تهى إنتح لَى أَلٍْف أَوأَِتي عرت امالَعإذَا قَالَ خ هانيطَاِر بِبالْأَخ ِليقُهعت ِصحلَا يِج وووِل الزلَ قَبقَب ذَِلك نع وعجالر 

نت ِهي الَِّتي قَالَت ذَِلك وهو غَاِئب فَِإنه لَا طَلَّقْتها علَى أَلٍْف وِهي غَاِئبةٌ يتوقَّف علَى قَبوِلها ِفي مجِلِس ِعلِْمها ، ولَو كَا
 لَى أَلٍْف لَمِك عتالَعفَقَالَ خ جوأَ الزدتإذَا اب ِخيقَالَ الْكَر وزجِلِس ِعلِْمِه لَا يجِفي م هازفَأَج ربالْخ هلَغى إذَا بتح ِصحي
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ك ، ولَم يبطُلْ ِبِقياِمِه عن الْمجِلِس قَبلَ قَبوِلها ويجوز أَنْ يعلِّقَه ِبشرٍط أَو ِبوقٍْت فَيقُولُ إذَا جاَء غَد يِصح رجوعه عن ذَِل
بتدأَت ِهي فَقَالَت خالَعت نفِْسي عنك ِبأَلٍْف فَقَد خالَعتِك علَى أَلٍْف وِإذَا قَِدم زيد فَِإنْ قَِبلْت قَبلَ ذَِلك لَم يجز ، وأَما إذَا ا

فَذَِلك ِمثْلُ إجياِب الْبيِع يجوز لَها أَنْ ترِجع ِفيِه قَبلَ قَبوِلِه ويبطُلُ ِبِقياِمها عن الْمجِلِس وِبِقياِمِه ولَا يجوز أَنْ يتعلَّق ِبشرٍط 
قَدقٍْت ولَا وو ِصحيِط ورالش ارِخي ِصحي اِر ثَلَاثًا لَمي ِبالِْخيلَى أَنلَى أَلٍْف عِك عتالَعإذَا قَالَ خ جواِئِع أَنَّ الزدِفي الْب ذَكَر 

ِخياِر ثَلَاثًا فَقَِبلَت أَو شرطَت ِهي ِلنفِْسها الِْخيار الْخلْع إذَا قَِبلَت وِإنْ شرطَ الِْخيار لَها فَقَالَ خالَعتِك ِبأَلٍْف علَى أَنك ِبالْ
جاز ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَِإنْ ردته ِفي الثَّلَاِث بطَلَ الْخلْع وِإنْ لَم ترده تم ؛ ِلأَنَّ الَِّذي ِمن ِجهِتها تمِليك الْماِل وشرطُ الِْخياِر 

 وزجلَى أَلٍْف فَِإنْ يِك عفْسِك طَلِِّقي نقْتِك فَارتنايِك بأْتارِك بتالَعةٌ خسملِْع خأَلْفَاظُ الْخو وزجا لَا يمهدِعنِع ويِفيِه كَالْب
قدصي لَم الطَّلَاق ِو ِبذَِلكأَن فَقَالَ لَم لَى أَلٍْف فَقَِبلَتِك عتالَعقَالَ خ   

   .؛ ِلأَنَّ ِذكْر الِْعوِض دلَالَةٌ علَيِه 

  

   قَولُه فَِإنْ كَانَ النشوز ِمن ِقبِل الزوِج كُِره لَه أَنْ يأْخذَ ِمنها ِعوضا  

  } أْخذُوا ِمنه شيئًا فَلَا ت{ إلَى أَنْ قَالَ } وِإنْ أَردتم اسِتبدالَ زوٍج مكَانَ زوٍج { ِلقَوِلِه تعالَى 

   قَولُه وِإنْ كَانَ النشوز ِمن ِقبِلها كُِره لَه أَنْ يأْخذَ ِمنها أَكْثَر ِمما أَعطَاها  

 ِحني جاَءت إلَيِه فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه لَا أَنا ِلقَوِلِه علَيِه السلَام ِلامرأَِة ثَاِبِت بِن قَيٍس{ يعِني ِمن الْمهِر دونَ النفَقَِة وغَيِرها 
  .وقَد كَانَ النشوز ِمنها } ولَا ثَاِبت فَقَالَ أَتردين علَيِه حِديقَته فَقَالَت نعم وِزيادةً فَقَالَ أَما الزيادةُ فَلَا 

  } فَلَا جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبِه { ه الْفَضلُ أَيضا ِلِإطْلَاِق قَوله تعالَى وِفي الْجاِمِع الصِغِري يِطيب لَ

   قَولُه فَِإنْ فَعلَ ذَِلك جاز ِفي الْقَضاِء  

 هِمن وزشالنو ذَتكَذَا إذَا أَخةَ واديذَ الزِني إذَا أَخعي.   

  

   قَها علَى ماٍل فَقَِبلَت وقَع الطَّلَاق ولَِزمها الْمالُ وكَانَ الطَّلَاق باِئنا قَولُه وِإنْ طَلَّ 

ِبي حِنيفَةَ صورته أَنِت طَاِلق ِبأَلٍْف أَو علَي أَلْف أَما إذَا قَالَ أَنِت طَاِلق وعلَيك أَلْف فَقَِبلَت طَلُقَت ولَا يلْزمها شيٌء ِعند أَ
   .ومعنى الْمسأَلَِة أَنَّ قَبولَها يوقَف علَى الْمجِلِس فَِإنْ قَامت ِمنه قَبلَ الْقَبوِل بطَلَ كَِخياِر الْمخيرِة 
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   و ِخنِزيٍر أَو ميتٍة فَلَا شيَء ِللزوِج والْفُرقَةُ باِئنةٌ قَولُه وِإنْ بطَلَ الِْعوض ِفي الْخلِْع ِمثْلُ أَنْ يخاِلع الْمسِلمةَ علَى خمٍر أَ 

وِإنما لَم يِجب شيٌء ؛ ِلأَنها ما سمت مالًا ولَا وجه إلَى إجياِب الْمسمى ِللِْإسلَاِم ولَا إلَى إجياِب غَيِرِه ِلعدِم اِلالِْتزاِم ِبِخلَاِف 
 إذَا خالَع علَى خلٍّ ِبعيِنِه فَظَهر خمرا ؛ ِلأَنها سمت مالًا فَصار مغرورا فَيِجب الْمهر وِبِخلَاِف ما إذَا كَاتب أَو أَعتق ما

م يرض ِبزواِلِه مجانا أَما ِملْك الْبضِع ِفي حالَِة الْخروِج علَى خمٍر حيثُ تِجب ِقيمةُ الْعبِد ؛ ِلأَنَّ ِملْك الْموِلي ِفيِه متقَوم ولَ
 اِئنوب اتايالِْكناِت الطَّلَاِق وايِكن ِمن لْعا ؛ ِلأَنَّ الْخاِئنا كَانَ بمِإنٍم وقَوتم رغَي.   

  

    رجِعيا قَولُه وِإنْ بطَلَ الِْعوض ِفي الطَّلَاِق كَانَ 

هذَا إذَا لَم يستوِف عدد الطَّلَاِق وِإنما كَانَ رجِعيا ؛ ِلأَنَّ صِريح الطَّلَاِق إذَا خلَا عن الِْعوِض ولَم يوصف ِبالْبينونِة كَانَ 
م ذَلَتةُ إذَا با الْأَمِة أَمرا ِفي الْحضذَا أَيها ، وِعيجِق رالِْعت دعا بهلَيع ِجبي ها ؛ ِلأَناِئنا كَانَ بطَلَّقَهِج ووالًا ِللز.   

  

   قَولُه وما جاز أَنْ يكُون مهرا جاز أَنْ يكُون بدلًا ِفي الْخلِْع  

كُونُ لَهطْلَقًا فَياٍن مويلَى حع لْعالْخ وزجي هأَن هتفَاِئد ازا جمِإنِتِه وِقيم ِنِه أَويفِْع عد نيةً بريخأَةُ مركُونُ الْمتو هطُ ِمنسالْو 
فَاِرقي هلِْع إلَّا أَنِفي الْخ تثْبأَنْ ي ازكَاِح جِفي الن تثْبأَنْ ي ازا جِع فَمضلَى الْبع قْدع لْع؛ ِلأَنَّ الْخ ا إذَا ذَِلكهِفي أَن كَاحالن 

 ملْزكَاِح يِفي النو لْعالْخ حصٌء ويا شهلَيع لَه كُني ِه لَملَيا عهلْعفَخ ةَ لَها لَا ِقيمم ا أَوِزيرِخن ا أَورملِْع خِفي الْخ تمس
بضِع ِمن ِملِْك الزوِج غَير متقَوٍم ودخولُه ِفي ِملِْكِه لَه ِقيمةٌ ِبدِليِل أَنه إذَا تزوجها الزوج مهر الِْمثِْل والْفَرق أَنَّ خروج الْ

ونوى الطَّلَاق طَلُقَت ولَم يكُن ولَم يسم لَها مهرا ثَبت لَها مهر الِْمثِْل ِبالدخوِل وِفي الْخلِْع لَو خالَعها ولَم يسم لَها شيئًا 
   .لَه علَيها شيٌء 

  

   قَولُه وِإذَا قَالَت لَه خاِلعِني علَى ما ِفي يِدي فَخالَعها ولَم يكُن ِفي يِدها شيٌء فَلَا شيَء لَه علَيها  

ه مالًا ولَا سمت لَه شيئًا لَه ِقيمةٌ وكَذَا إذَا قَالَت علَى ما ِفي بيِتي ولَم يكُن ِفي بيِتها شيٌء ؛ ِلأَنها لَم تغره حيثُ لَم تسم لَ
 َء لَهيلَا شو لْعالْخ حص.   

  

   ها شيٌء ردت علَيِه مهرها قَولُه وِإنْ قَالَت علَى ما ِفي يِدي ِمن ماٍل فَخالَعها ولَم يكُن ِفي يِد 

؛ ِلأَنها لَما سمت ما لَا لَم يكُن راِضيا ِبالزواِل إلَّا ِبِعوٍض ولَا وجه إلَى إجياِب الْمسمى أَو ِقيمِتِه ِللْجهالَِة ولَا إلَى ِقيمِة 
الِْمثِْل ؛ ِلأَن رهِني مِع أَعضِر الْبهِبالْم وعجالر لَه بجإذَا و ِج ثُمولَى الزِبِه ع ا قَامم نيعوِج فَترالَةَ الْخٍم حقَوتم رغَي ه
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ِبالْب لَه ِلمس قَد ِحقُّهتسا يم نيٍء ؛ ِلأَنَّ عيا ِبشهلَيع ِجعري لَم هِمن هأَترأَب قَد تكَانِة ، وِل الِْهبِلأَج عجا لَرهلَيع عجر اَءِة فَلَور
   .وِهي لَا توِجب علَى الْواِهِب ضمانا 

  

   لَاثَةُ دراِهم قَولُه وِإنْ قَالَت علَى ما ِفي يِدي ِمن دراِهم أَو ِمن الدراِهِم فَفَعلَ ولَم يكُن ِفي يِدها شيٌء فَلَه علَيها ثَ 

؛ ِلأَنها سمت الْجمع وأَقَلُّه ثَلَاثَةٌ وِإنْ وِجد ِفي يِدها دراِهم ِمن ثَلَاثٍَة إلَى أَكْثَر فَِهي ِللزوِج وِإنْ كَانَ ِفي يِدها أَقَلُّ ِمن ثَلَاثٍَة 
لَى الْمع لْعالْخ قَعِإنْ وثَلَاثَةٌ و فَقَِة فَلَهلَى نا عهالَعِإنْ خا وهِمن هدرتاس هتضِإنْ قَبو هنقَطَ عأَةُ سرالْم هقِْبضت فَِإنْ لَم حِر صه

   .ِعدِتها صح الْخلْع وسقَطَت عنه النفَقَةُ 

  

   ها واِحدةً فَعلَيها ثُلُثُ الْأَلِْف قَولُه وِإنْ قَالَت طَلِّقِْني ثَلَاثًا ِبأَلٍْف فَطَلَّقَ 

؛ ِلأَنها لَما طَلَبت الثَّلَاثَ ِبأَلٍْف فَقَد طَلَبت كُلَّ واِحدٍة ِبثُلُِث الْأَلِْف ولَيس كَذَِلك إذَا قَالَ لَها طَلِِّقي نفْسك ثَلَاثًا ِبأَلٍْف 
ةً ؛ ِلأَناِحدا وهفْسن افَطَلَّقَتِضهعِة ِببوننيالْب قُوعو زجي ِة إلَّا ِبكُلِّ الْأَلِْف فَلَموننيِبالْب ضري لَم ه   

  

   قَولُه وِإذَا قَالَت طَلِّقِْني ثَلَاثًا علَى أَلٍْف فَطَلَّقَها واِحدةً فَلَا شيَء لَه علَيها ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

الر ِلكميِملْ واح ملَهى إنَّ قَوتاِت حضوعاِء ِفي الْمِزلَِة الْبنلَى ِبمةَ عةٌ ِبثُلُِث الْأَلِْف ؛ ِلأَنَّ كَِلماِئنةٌ باِحدو ا ِهيمهدِعنةَ وعج
ةَ عِنيفَةَ إنَّ كَِلمِلأَِبي حاٌء ووٍم سهلَى ِدرع ٍم أَوهِبِدر اعتذَا الْمالَى هعت ِط قَالَ اللَّهرلَى ِللش } ِركْنشلَى أَنْ لَا يك عناِيعبي

ومن قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت طَاِلق علَى أَنْ تدخِلي الدار كَانَ شرطًا وِإنْ كَانَ ِفيها معنى الشرِط فَالشرطُ لَا يتقَسم } ِباَللَِّه شيئًا 
ى عدِد الْمشروِط وِإنما يلْزم الْمشروطُ ِعند وجوِد جِميِع الشرِط أَلَا ترى أَنه لَو قَالَ لَها إنْ دخلْت الدار ثَلَاثًا فَأَنِت علَ

الشرِط فَكَذَا ِفي مسأَلَِتنا لَما لَم يوجد كَمالُ الشرِط طَاِلق ثَلَاثًا فَدخلَت الدار مرةً لَم يقَع علَيها شيٌء ِلعدِم كَماِل 
الْمستِحق ِبِه جِميع الْبدِل لَم يرِجع علَيها ِبشيٍء وِإنْ قَالَت طَلِّقِْني ثَلَاثًا ولَك أَلْف فَطَلَّقَها وقَع الطَّلَاق ولَا شيَء لَه علَيها 

ٍض ِعنلَى ِعوع قَّفوتلَا ي الطَّلَاقلَّقٍَة ِبالطَّلَاِق وعم رغَي الْأَلْف تا ذَكَرهِنيفَةَ ؛ ِلأَنأَِبي ح د.  

ا ترى أَنَّ من قَالَ ِلرجٍل احِملْ ِلي وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يلْزمها الْأَلْف ؛ ِلأَنه لَا فَرق ِفي الْأَعواِض بين الْباِء والْواِو ، أَلَ
 الطَّلَاقٍض وِر ِعويِبغ ِصحةَ لَا تارِنيفَةَ أَنَّ الِْإجِلأَِبي ح ابوالْجذَا وفَكَذَا ه مهرالد قحتاس لَهمفَح مهلَك ِدرو اعتذَا الْمه

   .ِبِخلَاِفِه 
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   ِلزوٍج طَلِِّقي نفْسك ثَلَاثًا ِبأَلٍْف أَو علَى أَلٍْف فَطَلَّقَت نفْسها واِحدةً لَم يقَع علَيها شيٌء قَولُه وِإنْ قَالَ  

 ِلأَنها لَما رِضيت ِبالْبينونِة ِبأَلٍْف كَانت ؛ ِلأَنه ما رِضي ِبالْبينونِة إلَّا ِلتسلِّم لَه الْأَلْف كُلَّه ِبِخلَاِف قَوِلها طَلِّقِْني ثَلَاثًا ِبأَلٍْف ؛
 فوسو يقَالَ أَبٍء ويِر شيِنيفَةَ ِبغأَِبي ح دثَلَاثًا ِعن ا ثَلَاثًا طَلُقَتةً ِبأَلٍْف فَطَلَّقَهاِحدطَلِّقِْني و قَالَت لَوى ، وضا أَرِضهعِبب

   .ثًا ويلْزمها الْأَلْف ومحمد تطْلُق ثَلَا

  

   قَولُه والْمبارأَةُ كَالْخلِْع  

 لَى أَلٍْف فَقَِبلَتك عنيبِني ويكَاِح الَِّذي بالن ِرئْت ِمنقُولَ با أَنْ يهتورصو  

 اِحٍد ِمنِلكُلِّ و قِقطَاِن كُلَّ حسأَةُ ياربالْمو لْعالْخو لُهِنيفَةَ قَوأَِبي ح دكَاِح ِعنِبالن لَّقعتا يِر ِمملَى الْآخِن عيجوالز    

 قُوقَهِقطُ حسلَا ي لَها الَِّذي قَبأَِة أَماربالَةَ الْمح الْقَاِئم كَاحِني النعي.  

  .فَةَ وأَما الْخلْع فَهو كَالطَّلَاِق علَى ماٍل لَا يسِقطُ إلَّا ما سمياه وقَالَ أَبو يوسف ِفي الْمبارأَِة ِمثْلُ قَوِل أَِبي حِني

مهر وقَالَ محمد ِفيِهما جِميعا لَا يسِقطُ إلَّا ما سمياه وصورةُ الْمسأَلَِة اختلَعت ِمنه علَى شيٍء مسمى عين أَو دين وكَانَ الْ
غَير ذَِلك وهو ِفي ِذمِة الزوِج وقَد دخلَ ِبها أَو لَم يدخلْ لَِزمها ما سمت لَه ولَا شيَء لَها علَيِه ِمن الْمهِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

و ِبِنصِفِه إنْ لَم يدخلْ ِبها ، ولَو أَنها كَانت قَد قَبضت الْمهر ثُم بارأَها وِعندهما لَها أَنْ ترِجع علَيِه ِبالْمهِر إنْ دخلَ ِبها أَ
عب هاِحبا صمهاِحٍد ِمنكُلُّ و عبتلَا يا ولَه كُلُّه رهالْمو اِئزج وٍء فَهيلَى شا علَ ِبهخدلَ أَنْ يا قَبهالَعخ أَِة أَواربالْملِْع والْخ د

  .ِبشيٍء ِمن الْمهِر 

وكَذَا لَو كَانت قَبضت ِمنه ِنصف الْمهِر أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر ثُم اختلَعت ِمنه ِبدراِهم مسماٍة قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَِللزوِج ما 
  .واِحٍد ِمنهما علَى صاِحِبِه ِمما ِفي يِدِه ِمن الْمهِر سمت لَه ولَا شيَء ِل

وِفي التِتمِة إذَا خالَعها علَى ماٍل معلُوٍم ولَم يذْكُر الْمهر وقَِبلَت هلْ يسقُطُ الْمهر هذَا موِضع الِْخلَاِف فَِعند أَِبي حِنيفَةَ 
دِعنقُطُ وسلَى يا عأَهارب ا أَوهالَعِحِه إذَا خرِفي شا ولْ ِبهخدي ِفِه إنْ لَمِبِنص ا أَولَ ِبهخِبِه إنْ د ِجعرا أَنْ تلَهقُطُ وسا لَا يمه

   عبٍد أَو ثَوٍب أَو دراِهم وكَانَ الْمهر غَير ذَِلك فَلَا شيَء

و ذَِلك رغَي ا لَهلَه كُني لَم هئًا ِمنيا شِطهعي لَموِل وخلَ الدِإنْ كَانَ قَبو هٍء ِمنيا ِبشهلَيع ِجعرلَا ي رها الْمطَاهأَع ِإنْ كَانَ قَد
ما ِفي الْخلِْع فَلَم يواِفقْه وقَالَ إنَّ الْخلْع لَا يوِجب علَيِه شيٌء ، وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ووافَقَه أَبو يوسف ِفي الْمبارأَِة وأَ

 ذَِلك.  

وقَالَ محمد ِفي ِكلَيِهما هو كَالطَّلَاِق علَى ماٍل فَأَبو يوسف مع محمٍد ِفي الْخلِْع ومع أَِبي حِنيفَةَ ِفي الْمبارأَِة قَالَ ِفي 
 إنْ كَانَ الْخلْع ِبلَفِْظ الْخلِْع بِرئ الزوج ِمن كُلِّ حق وجب لَها ِبالنكَاِح كَالْمهِر والنفَقَِة الْماِضيِة والِْكسوِة الْماِضيِة الْيناِبيِع

 أَِة فَكَذَِلكاربِإنْ كَانَ ِبلَفِْظ الْمِة وفَقَةُ الِْعدن هنقُطُ عسلَا يِإنْ وا ولَه لَّما سهرهم تضقَب قَد تِنيفَةَ فَِإنْ كَانأَِبي ح دا ِعنضأَي
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 هدعب وِل أَوخلَ الداٌء كَانَ قَبوِج سولَى الزا عٍء لَهيش فَِلأَي هقِْبضت لَم تكَان.  

  . فَكَما قَالَ أَبو حِنيفَةَ وِإنْ كَانَ ِبلَفِْظ الْخلِْع لَم يسقُطْ إلَّا ما سميا ِعند الْخلِْع وقَالَ أَبو يوسف إنْ كَانَ ِبلَفِْظ الْمبارأَِة

بلَ الدخوِل وقَد قَبضت وقَالَ محمد لَا يسقُطُ إلَّا ما سميا سواٌء كَانَ ِبلَفِْظ الْخلِْع أَو ِبلَفِْظ الْمبارأَِة فَعلَى قَوِلِه إنْ كَانَ قَ
مهرها وجب علَيها رد النصِف ِمنه وِإنْ كَانَ بعد الدخوِل فَهو لَها ولَه علَيها جِميع ما سمت وأَجمعوا أَنه إذَا كَانَ 

بِر ِبسهالْم رغَي نياِحِبِه دلَى صا عِدِهمكَاِح ِلأَحقُوِق النح ِلِه ِمنِبقَو خيِبِه الش زرتالَِّذي اح وهقُطُ وسلَا ي رٍب آخ.   

  

   مسأَلَةٌ  

ى مهٍر آخر ثُم اختلَعت ِمنه قَالَ ِفي الْواِقعاِت رجلٌ تزوج ِبامرأٍَة علَى مهٍر مسمى ثُم طَلَّقَها طَلَاقًا باِئنا ثُم تزوجها ثَاِنيا علَ
 لَمأَع اَللَّهِل وونَ الْأَوِر الثَّاِني دهالْم ِمن جوأُ الزربا يِرههلَى مع.   
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   الظهار  كتاب 

 ارالظِّه :ج نِبِه ع ربعا ياِئهضأَع ا ِمنوضع أَو هأَترام هبشأَنْ ي وأِْبيِد هلَى التِه علَيع مرحت نا ِبمها ِمناِئعًءا شزج ا أَوِميِعه.  

وأَصلُ ثُبوِتِه أَولُ سورِة الْمجادلَِة نزلَت ِفي خولَةَ ِبنِت ثَعلَبةَ امرأٍَة ِمن الْخزرِج وِفي زوِجها أَوِس بِن الصاِمِت وهو أَخو 
اِمِت عِن الصةَ بادب } غَتا فَرا فَلَمِزهجإلَى ع ظَرا فَنلَاِتهةٌ ِفي صاِجدس ِهيا وهجوا زآهِم فَرةَ الِْجسنسلَةُ حوخ تكَانو

كَظَه لَيِت عقَالَ أَنو ِضبِه فَغلَيع تا فَأَبفِْسهن نا عهداوا رلَاِتهص ا ِمنفِْسهن نا عهداوفَر ادع ثُم ذَِلك دعب ِدمني وِر أُم
فَامتنعت وقَالَت واَلَِّذي نفْس خولَةَ ِبيِدِه لَا تِصلُ إلَي وقَد قُلْت ما قُلْت حتى يقِْضي اللَّه ورسولُه بيننا ويحكُم اللَّه ِفي 

ِمِه قَالَت خولَةُ فَوقَع علَي فَدفَعته ِبما تدفَع ِبِه الْمرأَةُ الشيخ الْكَِبري الضِعيف ثُم خرجت إلَى ِجريِتي فَأَخذْت وِفيك ِبحكْ
دجفَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صست إلَى ريضما وتها فَلَِبسابِثي مهولَ اللَِّه ِمنسا رأِْسِه فَقُلْت ير ِسلُ ِشقغةَ تاِئشت ع

زوِجي أَوس بن الصاِمِت تزوجِني وأَنا شابةٌ مرغُوب ِفي وكُنت غَِنيةً ذَات ماٍل وأَهٍل حتى إذَا أَكَلَ ماِلي وأَفْنى شباِبي 
ي ونثَرت لَه داَء بطِْني ظَاهر ِمني وجعلَِني كَأُمِه ثُم نِدم علَى ذَِلك وِلي ِمنه أَولَاد ِصغار إنْ وتفَرق أَهِلي وكَِبر ِسِن

 صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما أَراك ضممتهم إلَيِه ضاعوا وِإنْ ضممتهم إلَي جاعوا فَهلْ شيٌء يا رسولَ اللَِّه يجمعِني وِإياه فَقَالَ
 خيش وهو اِس إلَيالن بأَحلَاِدي وو أَوأَبي ومع نابِجي ووز هِإنطَلَاقًا و ا ذَكَرولَ اللَِّه مسا رِه فَقُلْت يلَيت عمرح إلَّا قَد

   سه فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حرمت علَيِه قَالَت فَجعلْتكَِبري لَا يستِطيع أَنْ يخدم نفْ

أُراِجع رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وهو يقُولُ حرمت علَيِه حرمت علَيِه فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه لَا تقُلْ ذَِلك فَواَللَِّه ما 
 كَتبو فَتتته لَِك ، فَهنيٌء بيِرك شلَ ِفي أَمزِإنْ نٌء ويِرك شِدي ِفي أَما ِعنم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهطَلَاقًا فَقَالَ ص ذَكَر

ني أَشكُو إلَيك ِشدةَ وجِدي وفَاقَِتي ووحدِتي وما يشق وجعلَت تراِجع رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ثُم قَالَت اللَّهم إ
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسى رشغإذْ ت كَذَِلك ا ِهيمنيفَب عرضتتو وعداِء تما إلَى السهدي تفَعراِقِه وِفر ِمن لَيع

كَم يحلَّ الْوجو زع لَهلَا قَوت آنَ ثُمِجك الْقُروِفي زِفيك و لَ اللَّهزأَن لَةُ قَدوا خقَالَ ي هنع يرا سفَلَم اهشغا كَانَ ي } قَد
 عمسي اَللَّهِكي إلَى اللَِّه وتشتا وِجهوِفي ز اِدلُكجلَ الَِّتي تقَو اللَّه ِمعا سكُمراوحت { كاربةُ تاِئشع اِت فَقَالَتإلَى آِخِر الْآي

أَي سِميع ِبمن يناِجيِه ويتضرع إلَيِه بِصري ِبمن يشكُو } إنَّ اللَّه سِميع بِصري { الَِّذي وِسع سمعه كُلَّ شيٍء وقَوله تعالَى 
مِريِه فَلْيصم شهريِن متتاِبعيِن قَالَت : واَللَِّه ما ِعنده ذَِلك فَقَالَ : مِريِه فَلْيعِتق رقَبةً فَقَالَت : لَّه علَيِه وسلَّم إلَيِه فَقَالَ صلَّى ال

إنا : واَللَِّه ما يِجد ذَِلك فَقَالَ : ا وسقًا ِمن تمٍر قَالَت مِريِه فَلْيطِْعم ِستني ِمسكَين: إنه شيخ كَِبري ما ِبِه ِمن صوٍم قَالَ : 
 ا قَالَتاعص ثَلَاِثني عسلٌ يِمكْت وهٍر ومت ٍق ِمنرِبع هِعيننا : سريِصي ِبِه خوتاسِلي وفَقَالَ افْع ِبِمثِْل ذَِلك ها أُِعينأَنو {.  

ايِفي ِرواِل قَالَ { ٍة وي قَِليلُ الْمةً قَالَ لَا فَِإنقَبر ِتقعأَنْ ت ِطيعتسلْ تاِمِت هِن الصِس بقَالَ ِلأَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن
سا راَللَِّه يِن قَالَ لَا وياِبعتتِن ميرهش ومصأَنْ ت ِطيعتسلْ تفَهِني إذَا لَمولَ اللَِّه إن   
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آكُلْ ِفي الْيوِم ثَلَاثَ مراٍت كَلَّ بصِري وِخفْت أَنْ تغشو عيِني قَالَ فَهلْ تستِطيع أَنْ تطِْعم ِستني ِمسِكينا قَالَ لَا واَللَِّه إلَّا أَنْ 
ِبخمسةَ عشر صاعا وداٍع لَك ِبالْبركَِة فَأَعانه رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبذَِلك تِعينِني يا رسولَ اللَِّه قَالَ إني مِعينك 

 {.  

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

ه وطْؤها ولَا لَمسها ولَا تقِْبيلُها حتى يكَفِّر إذَا قَالَ الرجلُ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي كَظَهِر أُمي فَقَد حرمت علَيِه ولَا يِحلُّ لَ 
   عن ِظهاِرِه 

ر وكَذَا يعِني لَا تِحلُّ لَه أَبدا إلَّا ِبِنكَاٍح ولَا ِبِملِْك يِمٍني ولَا بعد زوٍج يتزوجها بعد الطَّلَاِق الثَّلَاِث ثُم رجعت إلَيِه حتى يكَفِّ
إذَا كَانت زوجته أَمةً فَظَاهر ِمنها ثُم اشتراها لَا تِحلُّ لَه حتى يكَفِّر وكَذَا لَو كَانت حرةً فَارتدت ولَِحقَت ِبداِر الْحرِب 

يرتِفع إلَّا ِبالْكَفَّارِة وكَذَا لَا يِحلُّ لَه أَنْ ينظُر إلَى فَرِجها ِبشهوٍة ؛ ِلأَنه ثُم سِبيت فَاشتراها ؛ ِلأَنَّ الظِّهار يوِجب تحِرميا لَا 
ِلامِتناع ِمن الْحراِم كَما ِمن دواِعي الِْجماِع وكَذَا لَا ينبِغي ِللْمرأَِة أَنْ تدعه يقْربها حتى يكَفِّر ؛ ِلأَنها حرام علَيِه فَلَِزمها ا

 قَعى لَا يتاِعيِه حوِه دلَيع تمراِع فَحاِعي الِْجمود ِمن هِج ؛ ِلأَنإلَى الْفَر ظَرالنلَةُ والْقُبو سِه اللَّملَيع مرا حمِإنلَ وجالر لَِزم
لْحاِئِض والصاِئِم ؛ ِلأَنه يكْثُر وجودهما فَلَو حرمت الدواِعي لَكَانَ يفِْضي إلَى الْحرِج ولَا ِفيِه كَما ِفي الِْإحراِم ِبِخلَاِف ا

اهر مدةً معلُومةً كَالْيوِم كَذَِلك الِْإحرام والظِّهار ، وهذَا كُلُّه ِفي الظِّهاِر الْمطْلَِق أَو الْمؤبِد أَما ِفي الْمؤقَِّت كَما إذَا ظَ
والشهوِر والسنِة فَِإنه إنْ قَربها ِفي ِتلْك الْمدِة يلْزمه الْكَفَّارةُ وِإنْ لَم يقْربها حتى مضت الْمدةُ سقَطَت عنه الْكَفَّارةُ وبطَلَ 

ارالظِّه   

مي صِريح ِفي الظِّهاِر فَيقَع ِبِه الظِّهار نوى أَو لَم ينِو وِإنْ أَراد ِبِه الطَّلَاق لَم يكُن إلَّا ِظهارا ولَا يِصح أَنْ وقَولُه كَظَهِر أُ
ا حكْم لَها كَالطَّلَاِق وِإذَا ظَاهر الرجلُ ِمن امرأَِتِه ثُم يكُونَ طَلَاقًا ولَا يِصح ِظهار الصِبي والْمجنوِن ؛ ِلأَنه قَولٌ وأَقْوالُهما لَ

 طَلِّقي أَو كَفِّرى يتح هسبإلَى الْقَاِضي ح هأَترام هتفَعِة فَرالْكَفَّار ِمن ظَاِهرالْم عنتِإنْ امةُ والْكَفَّار هنع قَطَتس تاتم.   

  

   ه فَِإنْ وِطئَها قَبلَ أَنْ يكَفِّر استغفَر اللَّه تعالَى ولَا شيَء علَيِه غَير الْكَفَّارِة الْأُولَى ولَا يعود حتى يكَفِّر قَولُ 

أَِبي ح داِلِه ِعنِبح ارا فَالظِّههجوزفَت لَمأَس ثُم دتار ثُم رظَاه لَواِبيِع ، ونِة كَذَا ِفي الْيدالر دعا بظَاِهركُونُ ما لَا يمهدِعنِنيفَةَ و  

   قَولُه والْعود الَِّذي يِجب ِبِه الْكَفَّارةُ أَنْ يعِزم علَى وطِْئها  

دعا بطْأَهو دِه إذَا قَصلَيع ِجبا تمةَ إنِني إنَّ الْكَفَّارعا لَا يطِْئهلَى وع ِزمعي لَمِه ولَيةً عمرحكُونَ مأَنْ ت ِضياِر فَِإذَا رالظِّه 
زةُ فَِإنْ عِه الْكَفَّارلَيع تبجا وطِْئهلَى وع مزا فَِإنْ عهنِر عرا ِللضفْعكِْفِري دلَى التع ربجيةُ وِه الْكَفَّارلَيع ِجبأَنْ ي ذَِلك دعب م

لَا يطَأَها سقَطَت وكَذَا إذَا مات أَحدهما بعد الْعزِم فَِإنْ كَفَّر عن ِظهاِرِه ، وِهي مبانةٌ أَو تحت زوٍج آخر أَجزاه وِإنْ 
س متفَرقٍَة فَعلَيِه ِلكُلِّ ِظهاٍر كَفَّارةٌ إلَّا أَنْ يعِني ِفي كُلِّ مرٍة الظِّهار ظَاهر ِمن امرأَِتِه ِمرارا ِفي مجِلٍس واِحٍد أَو ِفي مجاِل
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ِلس ِبِخلَاِف الْأَولَ فَِإذَا أَراد التكْرار صدق ِفي الْقَضاِء إذَا قَالَ ذَِلك ِفي مجِلٍس واِحٍد ولَا يصدق ِفيما إذَا قَالَ ذَِلك ِفي مجا
   .الطَّلَاِق فَِإنه لَا يصدق ِفي الْوجهيِن جِميعا 

  

  ظَاِهرم وا فَهِجهكَفَر ا أَوكَفَِخِذه ي أَوطِْن أُمكَب لَيِت عِإذَا قَالَ أَنو لُهقَو   

ظَرالن وزجِه لَا يأُم ٍو ِمنضا ِبعههبكَذَا إذَا شا وِرهِبيِهِه ِبظَهشكَت وِه فَهإلَي   

  ِه ِمنأُم ِتِه أَومع ِتِه أَواِرِمِه ِمثْلُ أُخحاِت مذَو أِْبيِد ِمنلَى التا عهتاكَحنم ِحلُّ لَهلَا ي نا ِبمههبإذَا ش كَذَِلكو لُهقَو
    الرضاعِة أَو أُخِتِه ِمن الرضاعِة

؛ ِلأَنهن حرام علَى التأِْبيِد وقَالَ الشعِبي لَا يِصح الظِّهار إلَّا ِبالتشِبيِه ِبالْأُم وقَالَ ماِلك يِصح ِبالتشِبيِه ِبالْأَجنِبيِة وِإذَا قَالَ لَها 
انَ مدخولًا ِبها أَم لَا وِإنْ قَالَ كَظَهِر ابنِتك إنْ كَانت مدخولًا ِبها كَانَ أَنِت علَي كَظَهِر أُمك كَانَ مظَاِهرا سواٌء كَ

 وِإنْ شبهها ِبامرأٍَة قَد مظَاِهرا وِإلَّا فَلَا وكَذَا إذَا شبهها ِبامرأَِة أَِبيِه أَو امرأَِة ابِنِه كَانَ مظَاِهرا ؛ ِلأَنهما حرام علَيِه علَى التأِْبيِد
  .زنى ِبأُمها أَو ِبامرأٍَة قَد زنى ِبها أَبوه كَانَ مظَاِهرا ِعند أَِبي يوسف ؛ ِلأَنه لَا يِحلُّ لَه ِنكَاحها علَى التأِْبيِد 

خذَا ما ؛ ِلأَنَّ هظَاِهركُونُ ملَا ي دمحقَالَ ملَى وةً عمرحم ِصرت فَلَم ِطلْهأُب اِز ِنكَاِحِه لَموِبج اِكمح كَمح ى لَوتِفيِه ح لَفت
 هكْمفُذْ حني اِزِه لَموِبج اِكمح كَمح لَو فوسأَِبي ي دِعنأِْبيِد والت.  

ى فَرِجها ِبشهوٍة ثُم شبه زوجته ِبابنِتها لَم يكُن مظَاِهرا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ولَا يشِبه هذَا وِإنْ قَبلَ أَجنِبيةً ِبشهوٍة أَو نظَر إلَ
 رأَظْهو نيطَْء أَبطَْء ؛ ِلأَنَّ الْوالْو.  

رحأٍَة مرا ِبامههبِإنْ شا وظَاِهركُونُ مي فوسو يقَالَ أَبأَِتِه ورِت امِمثْلُ أُخ راٍل آخِفي ح ِحلُّ لَهت ِهياِل ، وِه ِفي الْحلَيٍة عم
ا إجظَاِهركُونُ ماٍن لَا يا ِبِلعهنيبو هنيب قأٍَة فُررا ِبامههبِإنْ شا وظَاِهرم كُني ٍة لَموِسيجم أَو جوا زأٍَة لَهرام ا أَوا أَماعم

   ِعندهما

 ارالظِّه ثُم ازا جاِز ِنكَاِحهوِبج اِكمح كَمح لَو هأِْبيِد ؛ ِلأَنلَى التع امرح هدِعن تِإنْ كَانو فوسأَِبي ي دكَذَا ِعنو ظَاِهرفَم
نِت علَي كَظَهِر أَِبي أَو ابِني لَا يكُونُ مظَاِهرا وِإنْ قَالَ كَفَرِج أَِبي أَو كَفَرِج إنما يكُونُ ِمن جاِنِب النساِء حتى لَو قَالَ أَ

نِدي أَو ابِني كَانَ مظَاِهرا وِإنْ قَالَ أَنا ِمنك مظَاِهر أَو قَد ظَاهرت ِمنك فَهو مظَاِهر ، وِإنْ قَالَ أَنِت ِمني كَظَهِر أَِبي أَو ِع
  .مِعي فَهو مظَاِهر ولَا تكُونُ الْمرأَةُ مظَاِهرةً ِمن زوِجها ِعند محمٍد 

يِمٍني إذَا وقَالَ أَبو يوسف تكُونُ مظَاِهرةً والْفَتوى علَى قَوِل محمٍد وهو الصِحيح وِعند الْحسِن بِن ِزياٍد علَيها كَفَّارةُ 
 ِلكما لَا تهٍد أَنمحِلما وِطئَهِمٍني إذَا وةُ يا كَفَّارهلَيع ِجبفَي امرِت حأَن ا قَالَتهفَكَأَن ِرميحِضي التقْتي ارا ؛ ِلأَنَّ الظِّهِطئَهو

 ِخيكَالطَّلَاِق كَذَا ِفي الْكَر ِرميحالت  
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ذَا إذَا قَالَ رأْسك علَي كَظَهِر أُمي أَو فَرجك أَو وجهك أَو بدنك أَو رقَبتك أَو ِنصفُك أَو ثُلُثُك أَو عشرك قَولُه وكَ 
   كَانَ مظَاِهرا 

ظَهِر أُمي أَو كَبطِْنها أَو كَفَرِجها أَو بطْنك أَو فَِخذُك أَو ؛ ِلأَنه يعبر ِبهِذِه الْأَشياِء عن جِميِع الْبدِن وِإنْ قَالَ ظَهرك علَي كَ
يدك أَو ِرجلُك لَا يكُونُ مظَاِهرا كَذَا ِفي الْيناِبيِع ؛ ِلأَنَّ هذَا الْعضو ِمن امرأَِتِه لَا يعبر عن جِميِع الشخِص وهو إنما يكُونُ 

   .را إذَا شبه امرأَته أَو عضوا ِمنها يعبر ِبِه عن جِميِع الشخِص ِبمن لَا تِحلُّ علَى التأِْبيِد مظَاِه

  

   قَولُه وِإنْ قَالَ أَنِت علَي ِمثْلُ أُمي أَو كَأُمي رِجع إلَى ِنيِتِه  

ادِنيفَةَ فَِإنْ أَرأَِبي ح دإيلَاٌء ِعن وفَه ِرميحالت ادِإنْ أَرى ووا نكَم وفَه ارالظِّه أَو الطَّلَاق ادِإنْ أَرٍء ويِبش سفَلَي امالِْإكْر .  

  .وقَالَ أَبو يوسف هو تحِرمي ؛ ِلأَنَّ الظَّاِهر ِمن التشِبيِه التحِرمي وأَدناه الِْإيلَاُء 

إلَّا و قبي ِج فَلَمكُونُ ِبالْفَرِة لَا يامِبالْكَر ِبيهشي ؛ ِلأَنَّ التِج أُمكَفَر لَيِت عإذَا قَالَ أَن كَذَِلك سلَيو ظَاِهر وه دمحقَالَ م
 ِرميحالت  

  ارِظه وفَه ارت الظِّهدِإنْ قَالَ أَرو لُهقَو   

 هِة ؛ ِلأَنيإلَى الن ِقرفْتِريٍح فَيِبص سلَي هِر لَِكنِبالظَّه ِبيهشِفيِه تا وِميِعهِبج ِبيهشت  

  اِئنب طَلَاق وفَه ت الطَّلَاقدِإنْ قَالَ أَرو لُهقَو   

  ي حرام ونوى الطَّلَاق ؛ ِلأَنه تشِبيه ِبالْأُم ِفي التحِرِمي فَكَأَنه قَالَ أَنِت علَ

   قَولُه وِإنْ لَم يكُن لَه ِنيةٌ فَلَيس ِبشيٍء  

  .هذَا ِعندهما 

نه يحتِملُ الْحملَ علَى وقَالَ محمد يكُونُ ِظهارا ؛ ِلأَنَّ التشِبيه ِبعضٍو ِمنها لَما كَانَ ِظهارا فَالتشِبيه ِبجِميِعها أَولَى لَهما أَ
 ارِملُ الظِّهتحي هى ؛ ِلأَنوا نلَى مع وطَلَاقًا فَه ا أَوارى ِظهوني وكَأُم امرح لَيِت عِإنْ قَالَ أَنا وارِظه كُني ِة فَلَمامالْكَر

اِن التحِرِمي وِإنْ نوى التحِرمي لَا غَير كَانَ ِظهارا أَيضا وِإنْ لَم يكُن لَه ِنيةٌ فَعلَى قَوِل ِلمكَاِن التشِبيِه ويحتِملُ الطَّلَاق ِلمكَ
ند أَِبي حِنيفَةَ سواٌء أَِبي يوسف يكُونُ إيلَاًء وعلَى قَوِل محمٍد ِظهارا وِإنْ قَالَ أَنِت علَي حرام كَظَهِر أُمي فَهو ِظهار ِع

نوى ِظهارا أَو إيلَاًء أَو طَلَاقًا أَو تحِرميا مطْلَقًا أَو لَم ينِو شيئًا ؛ ِلأَنه صِريح ِفي الظِّهاِر فَلَا يحتِملُ غَيره وِعندهما إنْ نوى 
ِت أُمِإنْ قَالَ أَنو طَلَاق وطَلَاقًا فَه كَِذب وي فَه.   
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   قَولُه ولَا يكُونُ الظِّهار إلَّا ِمن زوجِتِه  

سواٌء } ِللَِّذين يؤلُونَ ِمن ِنساِئِهم { والْمراد ِبِه الزوجات ِلقَوِلِه تعالَى } واَلَِّذين يظَاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم { ِلقَوِلِه تعالَى 
 تِة كَانِلمسِة الْمرةُ الْحكَفَّار هتكَفَّارةً واِبيِكت لٍَد أَوو أُم ةً أَوبكَاتم ةً أَوربدم ةً أَوأَم ةً أَورةُ حجوالز  

   قَولُه وِإنْ ظَاهر ِمن أَمِتِه لَم يكُن مظَاِهرا  

ِدِه لَا يكُونُ مظَاِهرا وِإنْ ظَاهر الْعبد أَو الْمدبر أَو الْمكَاتب صح ِظهاره وكَفَّارته كَفَّارةُ الْحر إلَّا وكَذَا ِمن مدبرِتِه وأُم ولَ
ِإذِْن مولَاه أَو الْمولَى كَفَّر ِبِهما عنه لَا يجوز ويجوز إنَّ التكِْفري ِبالِْعتِق والِْإطْعاِم لَا يجوز ِمنه ما لَم يعِتق ، ولَو كَفَّر ِبِهما ِب

ه أَنْ لَه التكِْفري ِبالصياِم ولَيس ِللْمولَى أَنْ يمنعه ِمن ذَِلك ؛ ِلأَنه تعلَّق ِبِه حق الْمرأَِة ِبِخلَاِف النذِْر وكَفَّارِة الْيِمِني فَِإنَّ لَ
 ِميآد قِبِه ح لَّقعتي لَم ه؛ ِلأَن ذَِلك ِمن هعنمي.   

  

   قَولُه ومن قَالَ ِلِنساِئِه أَنتن علَي كَظَهِر أُمي كَانَ مظَاِهرا ِمن جِميِعِهن وعلَيِه ِلكُلِّ واِحدٍة كَفَّارةٌ  

 أَو مجاِلس ولَيس كَذَِلك إذَا آلَى ِمن ِنساِئِه فَجامعهن فَِإنه لَا تِجب إلَّا كَفَّارةٌ واِحدةٌ ؛ ِلأَنه أَقْسم سواٌء كَانَ ِفي مجِلٍس
ِرِمي وحفِْع التِلر ِجبا تمةُ إنا فَالْكَفَّارنا هأَمو لَه ِريكلَا ش اِحدو وهِرِمي ِفي ِباَللَِّه وحالت رغَي نهٍة ِمناِحدِفي كُلِّ و ِرميحالت

الْأُخرى ، ولَو ماتت واِحدةٌ ِمنهن لَم يسقُطْ التحِرمي عن الْباِقياِت ِبِخلَاِف الِْإيلَاِء وكَذَا إذَا ظَاهر ِمن امرأٍَة واِحدٍة ِمرارا ِفي 
ِلٍس أَوجاللَِّه ؛ م نيبو هنيا بةٌ ِفيماِحدةٌ وِه كَفَّارلَيكُونَ علَ فَيالْأَو ارالظِّه ِوينةٌ إلَّا أَنْ ياٍر كَفَّارِلكُلِّ ِظه ِجبي هفَِإن اِلسجم 

ر حِملَ علَيِه قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا قَالَ أَردت التكْرار صدق ِفي ِلأَنَّ الظِّهار الْأَولَ إيقَاع والثَّاِني إخبار فَِإذَا نوى الِْإخبا
الْقَضاِء إذَا قَالَ ذَِلك ِفي مجِلٍس واِحٍد ولَا يصدق ِفيما إذَا قَالَ ذَِلك ِفي مجاِلس مختِلفٍَة ِبِخلَاِف الطَّلَاِق فَِإنه لَا يصدق ِفي 

وجهيِن ، ولَو طَلَّق امرأَته طَلَاقًا رجِعيا ثُم ظَاهر ِمنها ِفي ِعدِتها صح ِظهاره ِلأَنها زوجةٌ وِإنْ كَانَ الطَّلَاق باِئنا لَم يِصح الْ
ِذِه لَيهٍة وجوز كُونُ إلَّا ِمنلَا ي ار؛ ِلأَنَّ الظِّه هارةٌ ِظهمرحا مهِلأَنِديٍد وقٍْد جِه إلَّا ِبعإلَي ودعا لَا تهِليِل أَنٍة ِبدجوِبز تس

لُ الِْملْك ويرتِفع ِبالطَّلَاِق وتحِرمي الطَّلَاِق آكَد ِمن تحِرِمي الظِّهاِر ؛ ِلأَنه يِزيلُ الِْملْك ولَا يرتِفع ِبالْكَفَّارِة والظِّهار لَا يِزي
   .ِبالْكَفَّارِة 

  

   قَولُه وكَفَّارةُ الظِّهاِر ِعتق رقَبٍة  

 الرق حتى إذَا أَعتق يعِني كَاِملَةَ الرق ِفي ِملِْكِه مقْرونا ِبِنيِة الْكَفَّارِة وِجنس ما يبتغى ِمن الْمناِفِع قَاِئم ِبلَا بدٍل فَقَولُنا كَاِملَةَ
ِنصف الرقَبِة ثُم أَعتق ِنصفَها الْآخر قَبلَ أَنْ يجاِمعها يجوز عن كَفَّارِتِه وبعد ما جامعها لَا يجوز عن كَفَّارِتِه ِعند أَِبي 

الن ق؛ ِلأَنَّ ِعت وزجا يمهدِعنِنيفَةَ وِن حياثْن نيب دبكَانَ ع لَوا ، ومهدأُ ِعنزجتلَا ي وا إذْ همهدِق الْكُلِّ ِعنِزلَِة ِعتنِف ِبمص
عبد لَا ينفَك عن السعايِة ِفي أَعتق أَحدهما نِصيبه عن كَفَّارِتِه لَا يجوز ِعند أَِبي حِنيفَةَ سواٌء كَانَ موِسرا أَو معِسرا ؛ ِلأَنَّ الْ
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الْأَحواِل كُلِّها ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَكَانَ ِعتقًا ِبالْبدِل وِعندهما إذَا كَانَ الْمعِتق موِسرا جاز وِإنْ كَانَ معِسرا لَم يجز ؛ ِلأَنَّ 
عبِد ِعندهما وِإنْ أَعتق ِنصف رقَبٍة وصام شهرا أَو أَطْعم ثَلَاِثني ِمسِكينا لَا يجوز عن كَفَّارِتِه يسار الْمعِتِق يمنع ِسعايةَ الْ

تإذَا أَع هِة فَِإنيا ِبالنونقْرا ملُنقَوِفي ِملِْكِه و قةً كَاِملَةَ الرقَبا رِلنى قَونعذَا مفَه نع وزجِتِه لَا يكَفَّار نِوِه عني لَمو هدبع ق
كَفَّارِتِه وكَذَا إذَا نوى عن كَفَّارِتِه بعد الِْإعتاِق لَا يجوز أَيضا ، ولَو دخلَ ذُو رِحٍم محرٍم ِمنه ِفي ِملِْكِه ِبلَا صنٍع ِمنه كَما 

لَ ِبالِْمريخِع إذَا دنوِد الصجو قْتِتِه وكَفَّار نى عوِعِه إنْ ننلَ ِفي ِملِْكِه ِبصخِإنْ داِع ومِتِه ِبالِْإجكَفَّار نع وزجلَا ي هاِث فَِإن
  .جاز عن كَفَّارِتِه ِعندنا 

 ِمن الْمناِفِع قَاِئم فَِإنه إذَا أَعتق عبدا مقْطُوع الْيديِن أَو الرجلَيِن أَو ياِبس وقَالَ الشاِفِعي لَا يجوز وقَولُنا وِجنس ما يبتِغي
قْطُوعم اِنٍب أَوج ٍة ِمناِحدٍل وِرجٍة واِحدٍد وي قْطُوعم ا أَوِمنز ِن أَويدلَّ الْيأَش ا أَودقْعم أَو قالش   

ِتِه فَِإنْ إبكَفَّار نع وزجلَا ي سرأَخ ا أَووهتعم ى أَومأَع ِن أَويامهى الِْإبٍد ِسوكُلِّ ي ِمن اِبعثَلَاِث أَص قْطُوعم ِن أَويدالْي يامه
ن ِخلَاٍف أَو أَشلَّ يٍد واِحدٍة أَو مقْطُوع إصبعيِن ِمن كُلِّ كَانَ مقْطُوع يٍد واِحدٍة أَو ِرجٍل واِحدٍة أَو مقْطُوع يٍد وِرجٍل ِم

يٍد ِسوى الِْإبهاميِن أَو أَعور أَو أَعشى أَو مقْطُوع الْأُذُنيِن أَو مقْطُوع الْأَنِف أَو ِعنينا أَو خِصيا أَو مجبوبا أَو خنثَى أَو أَمةً 
 عمسي ِفي أُذُِنِه لَم ِصيح اٍل لَوِقيلَ إذَا كَانَ ِبحِة وايوِفي ظَاِهِر الر وزجي مِإنْ كَانَ أَصِتِه وكَفَّار نع وزجاَء ينقَر قَاَء أَوتر

ى بدٍل ونواه عن كَفَّارِتِه لَا يجوز وِإنْ أَبرأه بعد ذَِلك عن الْبدِل فَِإنه فَِإنه لَا يجوز وقَولُنا ِبغيِر بدٍل فَِإنه إذَا أَعتق عبده علَ
لَا يجوز عن لَا يجوز أَيضا وكَذَا الْمِريض إذَا أَعتق عبده عن كَفَّارِتِه وهو لَا يخرج ِمن ثُلُِث ماِلِه فَمات ِمن ذَِلك الْمرِض 

 ازِضِه جرم ِمن ِرئثَةُ ، فَِإنْ برالْو هازِإنْ أَجِتِه وكَفَّار.  

  

   قَولُه فَِإنْ لَم يِجد صام شهريِن متتاِبعيِن  

ح كُونَ ِفي ِملِْكِه ذَِلكوِد أَنْ لَا يجِم الْودع دحا واسمتِل أَنْ يقَب إلَّا أَنْ ِمن موالص لَه وزجِة لَا يمِللِْخد دبع كَانَ لَه ى لَوت
الِْفطِْر أَو مواَء يج كَذَا لَوو موالص أِْنفتسي هفٍَر فَِإنس ٍض أَورذِْر ما ِلعموي أَفْطَراِم ويِبالص إذَا كَفَّر ثُم وزجا فَيِمنكُونَ زي 

يوم النحِر أَو أَيام التشِريِق فَِإنه يستأِْنف فَِإنْ صام هِذِه الْأَيام ولَم يفِْطر فَِإنه يستأِْنف أَيضا ؛ ِلأَنَّ الصوم ِفيها عما وجب ِفي 
فَّارِة الِْإفْطَاِر أَو عن كَفَّارِة الْقَتِل فَحاضت أَو نِفست ِفي ِخلَاِل ذَِلك فَِإنها ِذمِتِه لَا يجوز وِإنْ كَانت امرأَةٌ فَصامت عن كَ

   لَا تستأِْنف ولَِكن تصلِّي الْقَضاَء بعد الْحيِض والنفَاِس ؛ ِلأَنها لَا

فْطَرت يوما بعد الْحيِض والنفَاِس فَِإنها تستأِْنف وِإنْ كَانت تصوم عن كَفَّارِة تِجد صوم شهريِن لَا حيض ِفيِهما فَِإنْ أَ
صام شهريِن يِمٍني فَحاضت أَو نِفست ِفي ِخلَاِل ذَِلك فَِإنها تستأِْنف ؛ ِلأَنها تِجد صوم ثَلَاثَِة أَياٍم لَا حيض ِفيها وِإنْ 

متتاِبعيِن ثُم قَدر علَى الِْإعتاِق قَبلَ غُروِب الشمِس ِفي آِخِر ذَِلك الْيوِم يِجب الِْعتق ويكُونُ صومه تطَوعا ؛ ِلأَنه قَدر علَى 
ِم إذَا وميتِل كَالْمدالْب اِغِه ِمنلَ فَرِل قَبدبالْم ِم فَِإنْ لَموذَا الْيه موص ِتمأَنْ ي لُ لَهالْأَفْضلَاِة والص اِغ ِمنلَ الْفَراَء قَبالْم دج
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  .يِتمه وأَفْطَر لَا يِجب علَيِه قَضاؤه ِعندنا 

 هاؤقَض ِجبي فَرقَالَ زو  

 امفَِإطْع ِطعتسي فَِإنْ لَم لُها قَوِكينِمس نيِست    

  ولَا يكُونُ إلَّا علَى هذَا الترِتيِب 

   قَولُه كُلُّ ذَِلك قَبلَ الْمِسيِس  

طْعاِم أَيضا ِعندنا وكَذَا ِفي الِْإ} ِمن قَبِل أَنْ يتماسا { هذَا ِفي الِْإعتاِق والصوِم ظَاِهر ِللنص ؛ ِلأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ ِفيِهما 
 لَهطَأَ قَبأَنْ ي ازج امالِْإطْع هتكَفَّار تكَان نم اِلكقَالَ مو.   

  

  الْكَِبريو ِغريالصثَى والْأُنو الذَّكَرةُ والْكَاِفرةُ وِلمسةُ الْمقَبِق الرِزي ِفي الِْعتجيو لُهقَو   

ما إلَى ؛ ِلأَنَّ اسفُهرص وزجالَى فَلَا يعاللَِّه ت قةُ حقُولُ الْكَفَّاريِة وا ِفي الْكَاِفراِلفُنخي اِفِعيالشلَاِء وؤلَى هع طَِلقنِة يقَبالر 
رِر شغَي طْلَقًا ِمنٍة مقَبر قِه ِعتلَيع وصصنا الْمكَاِة قُلْنِه كَالزودلَى عوِص عصنالْم اسكَاِة ِقيلَى الزع اسالِْقياِن وِط الِْإمي

 فرعلَا ي هِنِني ؛ ِلأَنالْج قِعت وزجلَا يِقيِس وِفي الْم صالن مداِس عِة الِْقيِط ِصحرش ؛ ِلأَنَّ ِمن وزجلَا ي وهوِص وصنالْم
لَاملَا سو هاتيح هت  

   قَولُه ولَا تجوز الْعمياُء ولَا مقْطُوعةُ الْيديِن أَو الرجلَيِن  

 ا ذَِلكنيب قَدو  

  مالْأَص وزجيو لُهقَو   

سِه يلَيع ثُ إذَا ِصيحيذَا إذَا كَانَ ِبحهو ، وزجأَنْ لَا ي اسالِْقيانٌ وسِتحذَا اسه صرالْأَخ وهلًا وأَص عمسا إذَا كَانَ لَا يأَم عم
 قْطُوعم وزجكَذَا يا واِبِهمذَه دعةٌ بةُ قَاِئمفَعنالْمِة ويناِن ِللزادرا يما إنمهِن ؛ ِلأَنيالْأُذُن قْطُوعم وزجيو ِزئُهجاِد لَا يِبالص

نه يراد ِللْجماِل ومنفَعةُ الشم باِقيةٌ ويجوز مقْطُوع الذَّكَِر ؛ ِلأَنَّ فَقْده أَصلًا ِمن غَيِر قَطٍْع لَا يمنع الْجواز ِبأَنْ الْأَنِف ؛ ِلأَ
  كَانت أُنثَى 

   قَولُه ولَا يجوز مقْطُوع إبهامي الْيديِن  

ِلك عن إبهامي الرجلَيِن فَِإنَّ ذَِلك لَا يمنع الْجواز وِإنما لَا يجوز مقْطُوع إبهامي الْيديِن ؛ ِلأَنَّ قُوةَ الْبطِْش احترز ِبذَ
ا يجوز مقْطُوع ثَلَاِث أَصاِبع ِمن كُلِّ يٍد ِلفَواِت والتناوِل تفُوت ِبفَقِْدِهما فَصار فَواتهما كَفَواِت جِميِع الْأَصاِبِع وكَذَا لَ
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 ازِه جلَيع قِْدرلَى الْأَكِْل فَِإنْ كَانَ يع قِْدرِن إذَا كَانَ لَا ييفَتالش قْطُوعلَا ماِن ونالْأَس الذَّاِهب وزجلَا ياِبِع والْأَص الْأَكْثَِر ِمن
   أَخرس والْخرسى ؛ ِلأَنَّ منفَعةَ الْكَلَاِمولَا يجوز الْ

  انعدمت ويجوز ذَاِهب الشعِر واللِّحيِة والْحاِجبيِن ؛ ِلأَنَّ ذَِلك إنما هو ِللزينِة 

   قَولُه ولَا الْمجنونُ الَِّذي لَا يعِقلُ  

ِرِح لَا يكُونُ إلَّا ِبالْعقِْل فَكَانَ فَاِئت الْمناِفِع وأَما إذَا كَانَ يجن ويِفيق فَِإنه يجِزي وِإنْ أَعتق ِطفْلًا ؛ ِلأَنَّ اِلانِتفَاع ِبالْجوا
   .نْ كَانَ ِفي حد الْموِت لَم يجِزِه رِضيعا أَجزأَه وِإنْ أَعتق مِريضا يرجى لَه الْحياةُ ويخاف علَيِه الْموت أَجزأَه فَِإ

  

   قَولُه ولَا يجوز ِعتق الْمدبِر وأُم الْولَِد  

  ؛ ِلأَنَّ ِرقَّهما ناِقص حتى لَا يجوز بيعهما 

   قَولُه ولَا الْمكَاتب الَِّذي أَدى بعض الْماِل  

ِبب قَهٍل ؛ ِلأَنَّ ِعتد  

  ازئًا جيش دؤي ا لَمبكَاتم قتفَِإنْ أَع لُهقَو   

 ابالْأَكْسو لَادكَاِتِب الْأَوِللْم لِّمسيو ضِعو هنلْ عصحي لَمو اخِفسلُ اِلانقْبي هاِنٍب ؛ ِلأَنكُلِّ ج ِفيِه ِمن قَاِئم ق؛ ِلأَنَّ الر
   .تق الْآِبِق عن الْكَفَّارِة كَذَا ِفي شاهانْ ويجوز ِع

  

   قَولُه فَِإنْ اشترى أَباه أَو ابنه ينِوي ِبالشراِء الْكَفَّارةَ جاز ِعندنا  

   .ِبِخلَاِف ما لَو وِرثَه ؛ ِلأَنه لَا صنع لَه ِفيِه 

  

 ع فِنص قتِإنْ أَعو لُهِنيفَةَ قَوأَِبي ح دِز ِعنجي لَم قَهتأَعاِقيِه وةَ بِقيم ِمنضِة والْكَفَّار نٍك عرتشٍد مب   

.  

   .وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يجوز إذَا كَانَ موِسرا ولَا يجوز إذَا كَانَ معِسرا 
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    عن كَفَّارِتِه ثُم أَعتق باِقيه عنها جاز قَولُه وِإنْ أَعتق ِنصف عبِدِه 

؛ ِلأَنه أَعتقَه ِبكَلَاميِن والنقْصانُ متمكِّن علَى ِملِْكِه ِبسبِب الِْإعتاِق ِبِجهِة الْكَفَّارِة وذَِلك لَا يمنع الْجواز ِبِخلَاِف ما تقَدم ؛ 
ِريِك ِلأَنَّ النلَى ِملِْك الشع كَّنمت اكنانَ هقْص.   

  

   قَولُه وِإنْ أَعتق ِنصف عبِدِه عن كَفَّارِتِه ثُم جامع الَِّتي ظَاهر ِمنها ثُم أَعتق باِقيه لَم يجِز هذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

فَتحِرير رقَبٍة ِمن قَبِل أَنْ يتماسا { نده وشرطُ الِْإعتاِق أَنْ يكُونَ قَبلَ الْمِسيِس ِبالنص قَالَ اللَّه تعالَى ؛ ِلأَنَّ الِْإعتاق يتجزأُ ِع
 {مهدِف ِعنصالن اقت؛ ِلأَنَّ إع وزجا يمهدِعنِسيِس ود الْمعلَ بصِف حصالن اقتِإعلَ والْكُلِّ قَب اقتلَ إعصالْكُلِّ فَح اقتا إع

   .الْمِسيِس وِإذَا لَم يجز ِعند أَِبي حِنيفَةَ استأْنف ِعتق رقَبٍة أُخرى 

  

 ِن لَيياِبعتتِن ميرهش موص هتفَكَفَّار ِتقعا يم ظَاِهرالْم ِجدي ِإنْ لَمو لُهقَو مولَا يالِْفطِْر و مولَا يانَ وضمر رها شِفيِهم س
   النحِر ولَا أَيام التشِريِق 

   .؛ ِلأَنَّ التتابع منصوص علَيِه وصوم هِذِه الْأَياِم منِهي عنه فَلَا ينوب عن الْواِجِب 

  

   ي ظَاهر ِمنها ِفي ِخلَاِل الشهريِن لَيلًا عاِمدا أَو نهارا ناِسيا استأْنف الصوم ِعندهما قَولُه فَِإنْ جامع الَِّت 

.  

ا مِسيس ِفيِهما فَِإذَا جامع ِفيِهما وقَالَ أَبو يوسف علَى ِصياِمِه ولَا يستأِْنف لَنا أَنَّ اللَّه تعالَى أَمره ِبِصياِم شهريِن متتاِبعيِن لَ
لَم يأِْت ِبالْمأْموِر ِبِه وِلأَنَّ الْوطَْء هنا لَم يختص ِبالصوِم فَأَشبه الْوطَْء ِفي اِلاعِتكَاِف ولَا يشِبه هذَا إذَا وِطئَ ِفي كَفَّارِة 

ا عاِمدا حيثُ لَا يستأِْنف ؛ ِلأَنَّ الْمنع ِمن الْوطِْء ِفيها ِلمعنى يختص ِبالصوِم وِلأَِبي يوسف إنَّ كُلَّ الْقَتِل نهارا ناِسيا أَو لَيلً
دا ِباللَّيِل ِفي كَفَّارِة الْقَتِل وقَولُه نهارا ناِسيا وطٍْء لَا يؤثِّر ِفي فَساِد الصوِم لَا يبِطلُ التتابع دِليلُه الْوطُْء ناِسيا ِبالنهاِر وعاِم

اِسياِر نها ِبالنهرغَي عامج لَو ها ؛ ِلأَنهِمن راِع الَِّتي ظَاهِبِجم دقَيِع وابتِم التدا ِلعاعمإج فأْنتا اساِمدكَانَ ع لَو هِبِه ؛ ِلأَن دا قَي
  أَو ِباللَّيِل عاِمدا أَو ناِسيا لَم يستأِْنف إجماعا 

  فأْنتذٍْر اسِر عيِلغ ذٍْر أَوا ِلعهٍم ِمنوِفي ي ِإنْ أَفْطَرو لُهقَو   

تِفسن أَو تاضأَةً فَحرام تِه فَِإنْ كَانلَيع قَاِدر وهِع وابتاِت التِلفَو ا ذَِلكنيب قَدو أِْنفتست لَم ِفي ِخلَاِل ذَِلك .   
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  موِة إلَّا الصِزِه ِفي الْكَفَّارجي لَم دبالْع رِإذَا ظَاهو لُهقَو   

هعنملَى أَنْ يوِللْم سلَيو هِم فَلَِزموِل الصأَه ِمن وهو لَه لَا ِملْك ه؛ ِلأَن هنع   

   قَولُه وِإنْ أَعتق الْمولَى عنه أَو أَطْعم عنه لَم يجِزِه  

 موالص هِمن ِصحلَا ي ه؛ ِلأَن ِصحا لَا يندِعن يالذِّم ارِظهو.   

  

   سِكينا قَولُه وِإذَا لَم يستِطع الْمظَاِهر الصيام أَطْعم ِستني ِم 

 ربتعالْمِت ووِفيِه إلَى الْم زجالْع ربتعثُ ييِخ الْفَاِني حيِتقَاِل ِبِخلَاِف الشاِز اِلانواِت ِفي جِفي الْكَفَّار اِليالْح زجالْع ربتعالْم
ت الظِّهاِر حتى لَو ظَاهر وهو غَِني وكَانَ وقْت التكِْفِري معِسرا أَجزأَه ِفي الْيساِر والِْإعساِر ِفي ذَِلك وقْت التكِْفِري لَا وقْ

أَو ِلِمنيسوا ماٌء كَانوا سِكينِمس نيِست لُهقَوو موِزِه الصجي لَم رسأَي فَِقٍري ثُم وهاِر والظِّه قْتِإنْ كَانَ وو موالص نييِذم 
  .ِعندهما 

  وقَالَ أَبو يوسف لَا يجوز فُقَراُء أَهِل الذِّمِة 

  رب اٍع ِمنص فِنص لُهقَو   

  ودِقيق الْبر وسِويقُه ِمثْلُه ِفي اعِتباِر ِنصِف الصاِع 

   قَولُه أَو صاعا ِمن تمٍر أَو شِعٍري  

ِقيقدوِد وقْصوِل الْمصِلح أَهزِعٍري أَجش ٍر أَومت ِن ِمنيونمو رب ا ِمننم طَاهاًء فَِإنْ أَعنةُ أَمعبأَر اعالصو ِمثْلُه ِويقُهسِعِري والش   

  ةُ ذَِلكِقيم أَو لُهقَو   

اِة فَكَذَا ِفي الْكَفَّاراِت وِلأَنَّ الْمقْصود سد الْخلَِّة ودفْع الْحاجِة وذَِلك يوجد ِفي الِْقيمِة ؛ ِلأَنَّ الِْقيمةَ ِعندنا تجِزي ِفي الزكَ
.  

  

   قَولُه فَِإنْ غَداهم وعشاهم جاز قَِليلًا أَكَلُوا أَو كَِثريا  

مهِبعشا يم ملَه عضأَنْ و دعِني بعا يورحس اًء أَوِعشاًء وِن غَديتِبعشِن ميأَكْلَت ِمن داِم فَلَا بالطَّع ارلَا ِمقْد عبالش وه ربتعالْمو 
ي الِْهدايِة لَا بد ِمن الِْإداِم ِفي خبِز وِعشاًء أَو غَداَءيِن أَو ِعشاَءيِن أَو سحوريِن ولَا يجِزي ِفي غَيِر الْبر إلَّا ِبالِْإداِم قَالَ ِف

الشِعِري ِليمِكنه اِلاسِتيفَاُء إلَى الشبِع وِفي خبِز الِْحنطَِة لَا يشترطُ الِْإدام فَِإنْ كَانَ ِفيِهم صِبي فَِطيم لَا يجِزي ؛ ِلأَنه لَا يستوِفي 
ِفي الْأَكْلَ الْأَكْلَ كَاِملًا ووتسي مهاِحٍد ِمنكُونَ كُلُّ وأَنْ ي ربتعالْم  
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 نيا ِستاِحدا وِكينِمس مِإنْ أَطْعو لُهقَو   

 أَهزِن أَجيتِبعشِن ميا أَكْلَتموي   

  و صاعا ِمن تمٍر أَو شِعٍري وكَذَا إذَا أَعطَاه ِستني يوما كُلَّ يوٍم ِنصف صاٍع ِمن بر أَ

  ِمِه ذَِلكوي نِزِه إلَّا عجي ا لَمِكينِمس نيِست اماِحٍد طَعٍم ووِفي ي طَاهِإنْ أَعو لُهقَو   

ِفرقَتيِن أَكْلَةً مشِبعةً أُخرى وكَذَا إذَا غَدى ِستني ، ولَو أَطْعم ِمائَةً وِعشِرين ِمسِكينا دفْعةً واِحدةً فَعلَيِه أَنْ يطِْعم إحدى الْ
  وعشى ِستني غَيرهم فَعلَيِه أَنْ يطِْعم إحدى الِْفرقَتيِن أَكْلَةً مشِبعةً أُخرى 

 ي اِم لَما ِفي ِخلَاِل الِْإطْعهِمن رالَِّتي ظَاه بفَِإنْ قَر لُهقَو أِْنفتس   

 الَى لَمعت ؛ ِلأَنَّ اللَّه امالِْإطْع قُضنلَا ي اعالِْجما وِكينِمس ثَلَاِثني طِْعمفَأَنْ ي هأَترام عامج ا ثُمِكينِمس ثَلَاِثني ما إذَا أَطْعكَم
عنمي ها إلَّا أَناسمتِل أَنْ يقَب ِفيِه ِمن ذْكُرِسيِس ، يالْم دعاِن بقَعِم فَيوالص اِق أَوتلَى الِْإعع قِْدرا يمبر ه؛ ِلأَن لَهِسيِس قَبالْم ِمن 

  . قَوِلِهما ولَو أَعطَى ِستني ِمسكَينا كُلَّ ِمسِكٍني صاعا ِمن الِْحنطَِة عن ِظهاريِن لَا يجِزيِه إلَّا عن أَحِدِهما ِفي

وقَالَ محمد يجِزيِه عنهما فَِإنْ كَانت الْكَفَّارتاِن ِمن ِجنسيِن مختِلفَيِن فَِإنه يجِزيِه إجماعا كَما إذَا أَطْعم عن إفْطَاٍر وِظهاٍر 
.   

  

 قتاٍر فَأَعا ِظهتِه كَفَّارلَيع بجو نمو لُهقَو ٍر أَوهةَ أَشعبأَر امإنْ ص كَذَِلكا ومهنع ازا جِنهيا ِبعماهدِوي إحنِن لَا ييتقَبر 
   شاَء أَطْعم ِمائَةً وِعشِرين ِمسِكينا جاز وِإنْ أَعتق رقَبةً واِحدةً وصام شهريِن جاز أَنْ يجعلَ ذَِلك عن أَيِهما 

.  

لَمالَى أَععت اَللَّهو ِميِع ذَِلكا ِفي جماهدإح نِزيِه عجلَا ي فَرقَالَ زو   
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   اللعان  كتاب 

قَدم وهِل وجاِنِب الرج ِمن نا ؛ ِلأَنَّ اللَّعضأَي بضِإنْ كَانَ ِفيِه الْغِب وضونَ الْغاِن دِباللِّع هاِب لَقَّببأَس ِمن قبالسو اِبقسو م
الترِجيِح ثُم اللِّعانُ شهادات ِعند أَِبي يوسف وِعند محمٍد أَيمانٌ ِفيها معنى الْحد وفَاِئدته إذَا عِزلَ الْحاِكم بعد اللِّعاِن قَبلَ 

ِعند أَِبي يوسف يستأِْنف اللِّعانُ ؛ ِلأَنه شهادةٌ ِفيها معنى الْيِمِني وِعند محمٍد يبنى قَالَ رِحمه الْحكِْم وانتقَلُوا إلَى غَيِرِه فَ
  اللَّه تعالَى 

 ي نأَةُ ِممرالْمِة وادهِل الشأَه ا ِمنمها ونِبالز هأَترلُ امجالر وِجِب إذَا قَذَفِبم هتا فَطَالَبلَِدهو بسفَى نن ا أَوقَاِذفُه دح
   الْقَذِْف فَعلَيِه اللِّعانُ 

وِجبي يِمن وه سلَي ا أَونالز ِمن لَدذَا الْوه ِني أَوزك تتأَير ت أَوينِت زأَن ةُ أَواِنيا زا يقُولَ لَهِبأَنْ ي ذَِلكِإنْ قَالَ وانَ واللِّع 
جوِمعت ِجماعا حراما أَو وِطئَت وطْئًا حراما فَلَا حد ولَا ِلعانَ وِإنما شِرطَ أَنْ يكُونا ِمن أَهِل الشهادِة ؛ ِلأَنَّ اللِّعانَ ِعندنا 

ولَم { عِن قَاِئمةٌ مقَام حد الْقَذِْف ِفي حقِِّه ومقَام حد الزنا ِفي حقِّها ِلقَوِلِه تعالَى شهادات مؤكَّدات ِبالْأَيماِن مقْرونةٌ ِباللَّ
 مهفُساُء إلَّا أَندهش ملَه كُنا} يماُء إنِتثْناِلاساِء ودهلَِة الشمج ِمن ماهثْنتاساَء ودهش ماهمقَالَ فَسِس والِْجن كُونُ ِمني 

نص علَى الشهادِة والْيِمِني فَقُلْنا الركْن هو الشهادةُ الْمؤكَّدةُ ِبالْيِمِني ثُم } فَشهادةُ أَحِدِهم أَربع شهاداٍت ِباَللَِّه { تعالَى 
ِن لَواِنِبِه ِباللَّعِفي ج كْننَ الرا قَرنالز دح قَامم قَاِئم وهِب وضا ِبالْغاِنِبهِفي جالْقَذِْف و دح قَامم قَاِئم وها وكَانَ كَاِذب .  

    تكُونَ ِهي ِممن يحد قَاِذفُها ؛فَِإذَا ثَبت هذَا قُلْنا لَا بد أَنْ يكُونا ِمن أَهِل الشهادِة ؛ ِلأَنَّ الركْن ِفيِه الشهادةُ ولَا بد أَنْ

ِلأَنه قَاِئم ِفي حقِِّه مقَام حد الْقَذِْف ولَا بد ِمن إحصاِنها ويِجب أَيضا ِبنفِْي الْولَِد ؛ ِلأَنه لَما نفَاه صار قَاِذفًا لَها ومتى سقَطَ 
نْ كَانَ ِمن جاِنِب الزوِج فَعلَيِه الْحد وِإنْ كَانَ ِمن جاِنِبها فَلَا حد ولَا ِلعانَ وقَولُه فَطَالَبته إنما شِرطَ اللِّعانُ ِفي الشهادِة إ

الْم طَالَت لَوا ، وقُّهطُلُ حبلَا ي تكَتسو هطَاِلبت لَم ا فَلَوقُّهح ها ؛ ِلأَنهلَا طَلَبالْقَذِْف و دِطلُ حبِة لَا يدةُ ؛ ِلأَنَّ طُولَ الْمد
لَا بِة وادهِل الشأَه ا ِمنسةَ لَيالْأَمو دبِة ؛ ِلأَنَّ الْعرالْحِد وبالْع نيلَا بِة والْأَمو رالْح نيانَ بلَا ِلعاِد والِْعب قُوقلَا حو اصالِْقص ني
 رِن غَييِلمسِن ماِقلَيِن عياِلغِن بيرا حكُوناِن أَنْ ياِئِط اللِّعرش ِمنا ومقَاِذفُه دحةَ لَا يالْكَاِفرةَ وِة ؛ ِلأَنَّ الْأَمالْكَاِفرِلِم وسالْم

حا سواٌء دخلَ ِبها أَو لَم يدخلْ ِبها فَِإنْ تزوجها ِنكَاحا فَاِسدا ثُم محدوديِن ِفي قَذٍْف وأَنْ يكُونَ النكَاح بينهما صِحي
ها فَلَا يِجب قَذَفَها لَم يتلَاعنا ؛ ِلأَنه قَذْف لَم يصاِدف الزوِجيةَ كَقَذِْف الْأَجنِبي وِلأَنَّ الْموطُوَءةَ ِبِنكَاٍح فَاِسٍد لَا يحد قَاِذفُ

  .علَيِه اللِّعانُ كَقَاِذِف الصِغريِة 

قَالَ الْخجنِدي إذَا كَانت الْمرأَةُ صِغريةً أَو مجنونةً أَو ِكتاِبيةً أَو أَمةً أَو مدبرةً أَو مكَاتبةً أَو أُم ولٍَد أَو محدودةً ِفي قَذٍْف 
كَان ا أَوِتهِجه ى ِمننعقَطَ ِلمانَ سانَ ؛ ِلأَنَّ اللِّعلَا ِلعو داَء فَلَا حسرخ ةً أَورا مِرهمِميِع عا ِفي جامرطْئًا حو ِطئَتو قَد ت

ريِن فَِإنْ كَانا أَعمييِن أَو فَاِسِقني يِجب اللِّعانُ ؛ ِلأَنهما وكَذَا إذَا كَانا صِبييِن أَو مجنونيِن أَو أَخرسيِن أَو مملُوكَيِن أَو كَاِف
ا طَِريقُهِة ِفيمادهِل الشأَه ى ِمنمِلأَنَّ الْأَعا وِتِهمادهِبش كَاحالن ِقدعنذَا يِلهكَاِم وِض الْأَحعِة ِفي بادهِل الشأَه ِمن   
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ضةُ كَالْموِت والنكَاِح والنسِب ، ولَو كَانا محدوديِن ِفي قَذٍْف يِجب علَى الزوِج الْحد ؛ ِلأَنَّ اللِّعانَ سقَطَ ِمن اِلاسِتفَا
م ا أَودبع جوكَانَ الزِفيفَةً وةً عرأَةُ حرالْم تِإنْ كَانو اَءةُ لَهدِتِه إذْ الْبِجه ِحيحا ص؛ ِلأَنَّ قَذْفَه دِه الْحلَيا ِفي قَذٍْف فَعوددح

وقَد سقَطَ اللِّعانُ ِلمعنى ِمن ِجهِتِه وهو أَنْ لَا يِصح ِمنه اللِّعانُ ومتى كَانَ الزوج ِممن لَا يِصح قَذْفُه كَالصِبي والْمجنوِن 
  .من يحد قَاِذفُها فَلَا ِلعانَ ؛ ِلأَنَّ قَذْفَه لَم يِصح والزوجةُ ِم

وِإنْ كَانَ الزوج حرا مسِلما عاِقلًا غَير محدوٍد ِفي قَذٍْف وِهي أَمةٌ أَو كَاِفرةٌ أَو صِغريةٌ أَو مجنونةٌ أَو زاِنيةٌ فَلَا حد ولَا 
أَنَّ قَذْفَها لَيس ِبقَذٍْف صِحيٍح وِإنْ كَانت حرةً مسِلمةً عِفيفَةً إلَّا أَنها محدودةٌ ِفي قَذٍْف فَلَا حد ولَا ِلعانَ ؛ ِلأَنَّ ِلعانَ ؛ ِل

ن أَهِل الشهادِة فَلَا يِجب اللِّعانُ ولَا الْحد وِإنْ الْقَذْف صِحيح وِإنما سقَطَ اللِّعانُ ِلمعنى ِمن ِجهِتها وهو إنها لَيست ِم
كَانَ ِكلَاهما محدوديِن ِفي قَذٍْف فَقَذَفَها فَعلَيِه الْحد ؛ ِلأَنَّ اللِّعانَ سقَطَ ِلمعنى ِفي الزوِج ؛ ِلأَنَّ الْبداَءةَ ِبِه وقَولُه والْمرأَةُ 

نِذِه لَا ِممفَه أَب لَه فرعلَا ي لَدا وا ِبأَنْ كَانَ لَهقَاِذفُه دحا لَا يهِة إلَّا إنادهِل الشأَه ِمن تا إذَا كَانِمم ِرزتحا يقَاِذفُه دحي 
  يِجب ِبقَذِْفها ِلعانٌ 

    يلَاِعن أَو يكَذِّب نفْسه فَيحد قَولُه فَِإنْ امتنع حبسه الْحاِكم حتى 

 هفْسن فَِإنْ أَكْذَب نيالش ِفعترِلي هفْسن كَذِّبي ِبِه أَو أِْتيى يتح سبحلَى إيفَاِئِه فَيع قَاِدر وهِه ولَيع ِحقتسم قانَ ح؛ ِلأَنَّ اللِّع
  حد حد الْقَذِْف 

   ولُه فَِإنْ لَاعن وجب علَيها اللِّعانُ فَِإنْ امتنعت حبسها الْحاِكم حتى تلَاِعن أَو تصدقَه فَتِحلَّ قَ 

ذَا غَلَطٌ ِمنا قَالُوا هنالز دِني حعي   

قْراِرها ِبالزنا وثَم لَا تحد ِبمرٍة واِحدٍة فَهاهنا أَولَى وِإنْ صدقَته ِعند الْحاِكِم النساِخ ؛ ِلأَنَّ تصِديقَها إياه لَا يكُونُ أَبلَغَ ِمن إ
ِفي اللِّعاِن ِبالزوِج ؛ ِلأَنه هو أَربع مراٍت لَا تحد أَيضا ؛ ِلأَنها لَم تصرح ِبالزنا والْحد لَا يِجب إلَّا ِبالتصِريِح وِإنما بدأَ 

   .الْمدِعي 

  

  دِه الْحلَيفَع هأَترام ا ِفي قَذٍْف فَقَذَفوددحم ا أَوكَاِفر ا أَودبع جوِإذَا كَانَ الزو لُهقَو   

واَلَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم { ى الْواِجِب الْأَصِلي وهو الثَّاِبت ِبقَوِلِه تعالَى ؛ ِلأَنه تعذَّر اللِّعانُ ِبمعنى ِمن ِجهِتِه فَيصار إلَ
يِن فَأَسلَمت الْمرأَةُ الْآيةَ ، واللِّعانُ خلَف عنه وصورةُ كَوِن الزوِج كَاِفرا ِبأَنْ كَانَ الزوجاِن كَاِفر} لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداَء 

فَقَذَفَها ِبالزنا قَبلَ عرِض الِْإسلَاِم علَيِه أَو نفَى نسب ولَِدها فَِإنه يِجب علَيِه الْحد فَِإنْ أُِقيم علَيِه بعض الْحد ثُم أَسلَم فَقَذَفَها 
 أُِقيم فوسو يا قَالَ أَبا ثَاِنينلَاعت ثُم دةُ الْحِقيِه بلَيع.  

 دقَيٍط ووِل سطُلُ ِبأَوبت فَرز دِعنو داِل الْحكَم دعطُلُ ببا تمةَ الْقَاِذِف إنادهلَى أَنَّ شاًء عذَا ِبنها ، ومهنيانَ بلَا ِلع فَرقَالَ زو
   . ِفي قَذٍْف إذْ لَو كَانَ محدودا ِفي ِزنا أَو شرِب خمٍر فَِإنه يلَاِعن ِبقَوِلِه أَو محدودا
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نْ قَولُه وِإنْ كَانَ الزوج ِمن أَهِل الشهادِة ، وِهي أَمةٌ أَو كَاِفرةٌ أَو محدودةٌ ِفي قَذٍْف أَو كَانت ِممن لَا يحد قَاِذفُها ِبأَ 
   كَانت صِبيةً أَو مجنونةً أَو زاِنيةً فَلَا حد علَيِه ِفي قَذِْفها ولَا ِلعانَ 

لَا مِة وادهِل الشأَه ِمن تسا لَيها ؛ ِلأَنِتهِجه ى ِمننعِلم هوِجبقَطَ ما سمِإنِتِه وِجه ِمن حص قَد ؛ ِلأَنَّ الْقَذْف ارةً فَصنصح
   .كَما لَو صدقَته وكَذَا إذَا كَانت مدبرةً أَو مكَاتبةً أَو أُم ولٍَد أَو خرساَء 

  

 مرٍة أَشهد ِباَللَِّه أَني ِلمن قَولُه وِصفَةُ اللِّعاِن أَنْ يبتِدئ الْقَاِضي ِبالزوِج فَيشهد أَربع شهاداٍت ِباَللَِّه فَيقُولَ ِفي كُلِّ 
   الصاِدِقني ِفيما رميتها ِبِه ِمن الزنا 

 ا ِبذَِلكهرغَي قِْصدي قَد هاِل ؛ ِلأَنِتماِل اِلاحوةُ ِلزارِرطَ الِْإشا شما إنهإلَي ِشرييإلَى أَنْ قَالَ و  

   مرأَةُ أَربع شهاداٍت ِباَللَِّه قَولُه ثُم تشهد الْ 

  يعِني ، وِهي قَاِئمةٌ وكَذَا الرجلُ يلَاِعن وهو قَاِئم وِفي الْكَرِخي الِْقيام لَيس ِبشرٍط وِإنما هو أَشهر وأَبلَغُ 

 ِباَللَِّه أَن دهٍة أَشرقُولُ ِفي كُلِّ مت لُهِة قَواِمسقُولُ ِفي الْختا ونالز اِني ِبِه ِمنما رِفيم الْكَاِذِبني نِلم اللَِّه { ه بأَنَّ غَض
 اِدِقنيالص ا إنْ كَانَ ِمنهلَيع {   

 ِذكْر الْغضِب أَدعى لَهن إلَى الصدِق ثُم اللَّعن إنما ذُِكر الْغضب ِفي جاِنِبها ؛ ِلأَنَّ النساَء يستعِملْن اللَّعن كَِثريا فَيكُونُ
   .يتوقَّف علَى لَفِْظ الشهادِة ِعندنا حتى لَو قَالَ أَحِلف ِباَللَِّه أَني ِلمن الصاِدِقني أَو قَالَت ِهي ذَِلك لَم يِصح اللِّعانُ 

  

 فَِإذَا الْت لُها قَومهنيب اِكمالْح قا فَرنع   

 قفَرلَ أَنْ يقَبا ومهنيالْقَاِضي ب قفَر ذَِلك ِمن عنتا ِبالطَّلَاِق فَِإنْ امفَاِرقَهِج فَيولَى الزقَِة عِبالْفُر قِْضيى يتقَةُ حالْفُر قَعلَا تو
قَةُ والْفُر قَعلَا ت اِكما الْحمهدأَح اتا إذَا ممهنيثُ باروِري التجيو هِإيلَاؤو هارِظها وهلَيِج عوالز طَلَاق قَعةٌ يةُ قَاِئمِجيوالز

هأَن لَوفِْريِق الْقَاِضي ، وِر تغَي قَةُ ِمنالْفُر تقَعاِن واللِّع غَا ِمنإذَا فَر فَرقَالَ زا ومهدأَح عنتام وِتِه أَوثُب دعاِن باللِّع ا ِمنعنتا امم
ا أَجبرهما الْحاِكم علَيِه ، ولَو أَنها جنت بعدما الْتعن الزوج قَبلَ أَنْ تلْتِعن ِهي سقَطَ اللِّعانُ ولَا حد ، ولَو أَنهما لَما فَرغَ

 دعب أَِة ثُمراِن الْمأَ ِبِلعدب أَنَّ الْقَاِضي لَوا ، ومهنيب قفَريو ا إلَى ذَِلكمهِجبي ا لَممهنيب قفَرأَنْ لَا ي أَلَا الْقَاِضياِن ساللِّع ِمن
ةَ أَنْ تلْتِعن ثَاِنيا فَِإنْ لَم يأْمرها وفَرق بينهما تقَع الْفُرقَةُ ، ولَو أَنهما الْتعنا فَلَم ذَِلك ِبالزوِج فَِإنه ينبِغي لَه أَنْ يأْمر الْمرأَ

نيانَ بقِْبلُ اللِّعتسي الثَّاِني اِكمفَِإنَّ الْح هرغَي ِصبنِزلَ وع أَو اتى متا حمهنيب قفَري فوسأَِبي يِنيفَةَ وِل أَِبي حا ِفي قَومه.  
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 ذَّرعانَ تانَ ؛ ِلأَنَّ اللِّعلَا ِلعو دةً فَلَا حاِئنطِْليقَةً بت ا ثَلَاثًا أَوى طَلَّقَهتا حِعنلْتي فَلَم جوا الزقَذَفَه لَوقِْبلُ ، وتسلَا ي دمحقَالَ مو
ِق الْحكِْم ؛ ِلأَنَّ اللِّعانَ موضوع ِلقَطِْع الِْفراِش وقَد انقَطَع ِبالطَّلَاِق فَلَا معنى ِللِّعاِن وِإنْ كَانَ الطَّلَاق رجِعيا تلَاعنا ؛ ِمن طَِري

ك الْقَذِْف فَلَا حد ولَا ِلعانَ ؛ ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمن النكَاحيِن ينفَِرد ِلأَنَّ الزوِجيةَ باِقيةٌ وِإنْ تزوجها بعد الطَّلَاِق فَأَخذَته ِبذَِل
ِل فَلَمكَاِح الْأَوكَاِم النأَح انُ ِمناللِّعِر والْآخ نقُوِقِه عِبح   

جقَالَ الْخ را ِفي ِنكَاٍح ِبقَذٍْف ِفي ِنكَاٍح آخنلَاعتأَنْ ي زجفَِلأَنَّ ي دقُوطُ الْحا سانَ أَملَا ِلعو دا فَلَا حهانأَب ا ثُمإذَا قَذَفَه ِدين
ياِم الزوِجيِة وِإنْ طَلَّقَها الْقَذْف أَوجب اللِّعانَ وأَما اللِّعانُ فَِلأَنَّ الزوِجيةَ قَد زالَت وِإنْ قَذَفَها ثُم طَلَّقَها طَلَاقًا رجِعيا تلَاعنا ِلِق

طَلَاقًا باِئنا ثُم قَذَفَها ِبالزنا فَعلَيِه الْحد ؛ ِلأَنها أَجنِبيةٌ وِإنْ قَالَ ِلامرأَِتِه يا زاِنيةُ أَنِت طَاِلق ثَلَاثًا فَلَا حد علَيِه ولَا ِلعانَ ؛ ِلأَنَّ 
طَ ِبزواِل الِْملِْك ؛ ِلأَنَّ ِمن شرِط اللِّعاِن الزوِجيةُ وقَد زالَت ِبالطَّلَاِق وِإذَا سقَطَ اللِّعانُ ِمن طَِريِق الْحكِْم لَم ينتِقلْ اللِّعانَ سقَ

دِه الْحلَيع بجةُ واِنيا زثَلَاثًا ي ِت طَاِلققَالَ أَن لَوو ، دِة إلَى الْحانالِْإب دعا بقَذَفَه ه؛ ِلأَن   

   قَولُه وكَانت الْفُرقَةُ تطِْليقَةً باِئنةً ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد  

بسن تثْبيا وِتهى ِفي ِعدكْنالسفَقَةُ وا النلَهِني وا ِفي الِْعنفِْريِق الْقَاِضي كَما ِبتهِإنْ ؛ ِلأَنةً ودتعِن إنْ كَانَ ميتنا إلَى سلَِدهو 
  لَم تكُن معتدةً فَِإلَى ِستِة أَشهٍر 

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف تحِرميا مؤبدا  

 لَامِه السلَيِلِه عا { ِلقَوداِن أَبِمعتجاِن لَا يلَاِعنتقُولَ} الْما يمهو لَم هفْسن ا إذَا كَذَّبِن فَأَميلَاِعنتا ماما دِديِث مى الْحنعاِن م
   .يبق التلَاعن بعد الِْإكْذَاِب 

  

   قَولُه فَِإنْ كَانَ الْقَذْف ِبولٍَد نفَى الْقَاِضي نسبه وأَلْحقَه ِبأُمِه  

 أَنْ تكُونَ الْمرأَةُ ِمن أَهِل الشهادِة ِمن ِحِني الْعلُوِق إلَى ِحِني الْوضِع حتى لَو كَانت ِكتاِبيةً أَو أَمةً ويشترطُ ِفي نفِْي الْولَِد
ن أَهِل اللِّعاِن ثَبت نسب ولَِدها ثُبوتا لَا ِحني الْعلُوِق ثُم أَسلَمت وأَعتقَت لَا يِصح نفْي الْولَِد ؛ ِلأَنها لَما عِلقَت ولَيست ِم

 دفَلَا ح هقَتدِة فَصرالْح لَدفَى ون لَواِن ، وِفي إلَّا ِباللِّعتنِة لَا يجوالز لَدا ؛ ِلأَنَّ واِلهِر حيغِبت ذَِلك دعب ريغتفَلَا ي خالْفَس قُهلْحي
لَا عا ولَِدهقُوِق وقَاطَ حإس ِلكملَا ت الْأُملَِد وِللْو قح بسفِْيِه ؛ ِلأَنَّ النلَى نقَاِن عدصا لَا يمهناب وهانَ ولَا ِلعِج وولَى الز

هى أَنرِفي الْقَذِْف ، أَلَا ت ا لَهِديِقهصت عا مهلَاِعنأَنْ ي وزجي اِدقص هإن قَالَت قَدو الْكَاِذِبني نِلم هِباَللَِّه إن دهشِحيلُ أَنْ تتسي 
ما رِفيم اِدِقنيالص ني ِلمِباَللَِّه إن دهاٍت أَشرم عبقُولُ أَرفَي جوالز اِكمالْح رأْملَِد أَنْ يفِْي الْواِن ِبنةُ اللِّعورصفِْي ون ك ِبِه ِمنتي

 لِْحقُهيلَِد والْو بسِفي الْقَاِضي نني ِن ثُميراِن الْأَمِفي اللِّع لَِد ذَكَرفِْي الْونا ونا ِبالزقَذَفَه لَوأَِة ، وراِنِب الْملَِد فَكَذَا ِفي جالْو
هأُم لَدت الْومأَلْز قُولُ قَدِه فَيِبأُم ةٌ ِمناِقيِبِه بسكَاِم نأَح ِميعالْأَِب ج ِمن هبسن ا قَطَعم دعب هإن ِب الْأَِب ثُمسن ته ِمنجرأَخو 

إلَى الْآخِر لَا تجوز وِإنْ كَانت الْأَِب ِسوى الِْمرياِث والنفَقَِة حتى إنَّ شهادةَ أَحِدِهما ِللْآخِر لَا تقْبلُ ودفْع زكَاِة أَحِدِهما 
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ابنةً فَتزِوجيه لَها لَا يجوز ولَا يجوز تزِويج الْولَِد ِلِبنِت الزوِج ولَا يجوز ِلأَحٍد غَيِر الْملَاِعِن أَنْ يدِعي الْولَد الْمنِفي وِإنْ 
 لَدالْو قَهدص.   

  

  لُهقَو هفْسن فَأَكْذَب جوالز ادفَِإنْ ع   

  ِبأَنْ قَالَ كُنت كَاِذبا ِفيما رميتها ِمن الزنا 

   حد حد الْقَذِْف وحلَّ لَه أَنْ يتزوجها  

  .، وهذَا ِعندهما 

رت حمرح ا قَده؛ ِلأَن ِحلُّ لَهلَا ت فوسو يقَالَ أَبةً ودبؤةً مم  

  دا فَحهرغَي إنْ قَذَف كَذَِلكو لُهقَو   

  ؛ ِلأَنه خرج ِبذَِلك ِمن أَنْ يكُونَ ِمن أَهِل الشهادِة 

  تدفَح تنإذَا ز كَذَِلكو لُهقَو   

من لَا يحد قَاِذفُها وصورته أَنْ تكُونَ ِبكْرا وقْت اللِّعاِن أَو تكُونُ محصنةً ؛ ِلأَنها تخرج ِبذَِلك ِمن أَهِل الشهادِة وتِصري ِم
و زنت فَحدت أَي ثُم ترتد ثُم تلْحق ِبدار الْحرِب ثُم تسبى وتسِلم وتزِني فَحدها ِفي الْوجهيِن الْجلْد فَيكُونُ قَولُ الشيِخ أَ

 تناٍس زعِن دةُ الْفَِقيِه ابايِروو ِنيزتو ِلمست ى ثُمبستو قلْحتو دترإلَّا أَنْ ت لْدالْج روصتفَلَا ي هدعا با أَموِل ِبهخلَ الدقَب تنز
 قُِذفَت ِديِد أَيشِبالت.   

  

 لُها قَومهنيانَ بلَا ِلعو دةٌ فَلَا حوننجم ةٌ أَوِغريص ِهيو ، هأَترام ِإذَا قَذَفو    

 أَفْعالَها لَيست ِبصِحيحٍة ؛ ِلأَنهما لَا يحد قَاِذفُهما لَو كَانَ أَجنِبيا وِلأَنَّ الصِغريةَ يستِحيلُ ِمنها الزنا وكَذَِلك الْمجنونةُ ؛ ِلأَنَّ
وِإنْ قَالَ ِلامرأَِتِه زنيت وأَنِت صِغريةٌ أَو مجنونةٌ فَلَا حد ولَا ِلعانَ ؛ ِلأَنه أَضاف اللِّعانَ إلَى حالٍَة لَا يِصح ِمنها ِفيها ِفعلُ 

و كَاِفرةٌ كَانَ علَيِه اللِّعانُ ؛ ِلأَنه صار قَاِذفًا لَها ِفي الْحاِل ِبِزنا يتصور ِمنها وِإنْ قَالَ لَها ذَِلك وِإنْ قَالَ زنيت وأَنِت أَمةٌ أَ
وصتا ياِل ِبِزنا ِفي الْحقَاِذفًا لَه ِصريي هانُ ؛ ِلأَنِه اللِّعلَيك كَانَ عجوزلَ أَنْ أَتت قَبينٍل زجقَالَ ِلر نِه أَنَّ ملَيلُّ عدا يهِمن ر

زنيت ِمن منذُ خمِسني سنةً كَانَ قَاِذفًا لَه ووجب علَيِه الْحد وِإنْ كَانَ ِسن الْقَاِئِل ِعشِرين سنةً ؛ ِلأَنه يِصري قَالَ لَه ِفي 
   الْحاِل كَذَِلك هذَا
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  لُهانٌ قَوِبِه ِلع لَّقعتِس لَا يرالْأَخ قَذْفو   

   .؛ ِلأَنه لَا يأِْتي ِبصِريِح لَفِْظ الزنا وِإنما يستدلُّ علَيِه ِبالِْإشارِة فَِهي كَالِْكتابِة 

  

   قَولُه وِإذَا قَالَ الزوج لَيس حملُك ِمني فَلَا ِلعانَ  

ذَا قَوقَاِذفًا ه ِصري ِل فَلَمماِم الْحِبِقي قَّنيتي لَم ه؛ ِلأَن فَرزِنيفَةَ ولُ أَِبي ح  

  لَاِعنيو قَاِذف وٍر فَههِة أَشِست ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن اَءتا إنْ جمهدِعنو   

ا لَم يكُن قَاِذفًا ِفي الْحاِل صار كَالْمعلَِّق ِبالشرِط فَكَأَنه قَالَ إنْ كَانَ ِبك حملٌ ؛ ِلأَنا تيقَّنا وجوده ِعند الْقَذِْف قُلْنا إذَ
جو قَّنيتلَا ي هانَ ؛ ِلأَنٍر فَلَا ِلعهِة أَشِبِه ِلِست اَءتِإنْ جِط ورِبالش ِليقُهعت ِصحلَا ي الْقَذْفي وِمن سالْقَذِْف فَلَا فَلَي دِعن هود

كِبالش لَاِعني   

  

   قَولُه وِإنْ قَالَ زنيت ، وهذَا الْحملُ ِمن الزنا تلَاعنا ولَم ينِف الْقَاِضي الْحملَ  

لَا ينتِفي نسبه ؛ ِلأَنَّ الْأَحكَام لَا تترتب علَيِه إلَّا بعد الِْولَادِة ؛ ِلأَنه قَذَفَها ِبصِريِح الزنا فَوجب علَيِه اللِّعانُ وأَما الْولَد فَ
كُونَ وأَنْ ي وزجولٌ يهجم هِة ؛ ِلأَنِصيالْواِث وقَاِقِه ِللِْمريِتحِباس كَمحلَا ي هى أَنرأَلَا ت ، لَهاِل قَبِتمكُِّن اِلاحمأَنْ لَا ِلت وزجي

 ِويا را مأَمو هفْين ِصحكُونَ فَلَا يِه { يلَ ِبأُممالْح قأَلْحاِملٌ وح ِهيأَِتِه ، ورام نيبِهلَاٍل و نيب نلَاع لَامِه السلَيع هأَن { وفَه
   . ونحن لَا نعلَم ذَِلك محمولٌ علَى أَنه عرف ِقيام الْحمِل وحيا

  

  هفْين حِة صآلَةَ الِْولَاد لَه اعتبيِنئَةَ وها التلُ ِفيهقْباِل الَِّتي يِة ِفي الْحالِْولَاد ِقيبأَِتِه عرام لَدلُ وجفَى الرِإذَا نو لُهقَو
   اعن وثَبت النسب ولَاعن ِبِه وِإنْ نفَاه بعد ذَِلك لَ

 تثْبِة يكُوحنالْم اشِفر فَالْقَِوي ِعيفضطٌ وسوو ثَلَاثَةٌ قَِوي اشالِْفراِن وِفي إلَّا ِباللِّعتنِة لَا يجواِش الزِفي ِفر لُودوأَنَّ الْم لَماع
ي إلَّا ِباللِّعاِن والضِعيف ِفراش الْأَمِة لَا يثْبت النسب ِفيِه إلَّا ِبالدعوِة والْوسطُ ِفراش أُم النسب ِفيِه ِمن غَيِر دعوٍة ولَا ينتِف

قَالَ لَيس هو ِمني أَو هو ِمن الزنا الْولَِد يثْبت ِفيِه النسب ِمن غَيِر دعوٍة وينتِفي ِمن غَيِر ِلعاٍن وِإذَا نفَى ولَد الزوجِة ِبأَنْ 
وسقَطَ اللِّعانُ ِبوجٍه ِمن الْوجوِه فَِإنه لَا ينتِفي نسبه أَبدا وكَذَا إذَا كَانا ِمن أَهِل اللِّعاِن ولَم يتلَاعنا فَِإنه لَا ينتِفي نسبه فَِإذَا 

نا إذَا نفَاه عِقيب الِْولَادِة صح نفْيه ولَاعن ِبِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ يعِني ما لَم يظْهر ِمنه اعِتراف أَو دلَالَةٌ علَى ثَبت هذَا قُلْ
فَوم وا همِإنا وقْتفِْي وِة الندِنيفَةَ ِفي مو حأَب قِّتؤي لَماِف وِترإلَى ثَلَاثَِة اِلاع هفْين ِث أَنَّ لَهو اللَّيأَب ذَكَراِم وأِْي الِْإمإلَى ر ض

  أَياٍم وروى الْحسن إلَى سبعِة أَياٍم وهو ما بين الِْولَادِة إلَى الْعِقيقَِة ، وهذَا غَير صِحيٍح ؛ ِلأَنه تقِْدير لَا دِليلَ علَيِه 
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  .ولُه قَ 

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَه أَنْ ينِفيه ِفي مدِة النفَاِس 

ا تاِر مِنيفَةَ ِفي ِمقْدأَِبي ح دِعن فْيالن فَلَه ى قَِدمتح لَمعي لَمو غَاِئب وهو تلَدا إذَا وا أَماِضرح جوذَا إذَا كَانَ الزهلُ ، وقْب
ِفيِه التهِنئَةُ بعد قُدوِمِه وِعندهما ِفي ِمقْداِر مدِة النفَاِس بعد قُدوِمِه أَيضا وقَد قَالُوا ِفي ولَِد الزوجِة إذَا هني ِبِه فَسكَت كَانَ 

   اعِترافًا وِإنْ هني ِبولَِد الْأَمِة

عِترافًا ؛ ِلأَنَّ نسب ولَِد الزوجِة يثْبت ِبالِْفراِش وِإنما يترقَّب النفْي ِمن الزوِج فَِإذَا سكَت ِعند التهِنئَِة صار فَسكَت لَم يكُن ا
اشلَا ِفر هاِش ؛ ِلأَنِبالِْفر تثْبِة فَلَا يالْأَم لَدا وأَمِرفًا وتعم ى ِبذَِلكوعالد قَامم قُوملَا ي كُوتى فَالسوعِبالد تثْبا يمِإنا ولَه 

   .وولَد أُم الْولَِد كَولَِد الزوجِة ؛ ِلأَنَّ لَها ِفراشا 

  

   ِني ثَبت نسبهما وحد الزوج ولَا ِلعانَ قَولُه وِإذَا ولَدت ولَديِن ِفي بطٍْن واِحٍد فَنفَى الْأَولَ واعترف ِبالثَّا 

؛ ِلأَنهما توأَماِن خِلقَا ِمن ماٍء واِحٍد وحد الزوج ؛ ِلأَنه أَكْذَب نفْسه ِبدعوى الثَّاِني والْأَصلُ أَنَّ الْحملَ الْواِحد لَا يجوز أَنْ 
  ِه دونَ بعٍض ؛ ِلأَنهما حملٌ واِحد فَهو كَالْولَِد الْواِحِد يثْبت بعض نسِب

  نلَاعا ومهبسن تثَب فَى الثَّاِنينِل وِبالْأَو فرتِإنْ اعو لُهقَو   

ِصحفَلَا ي هبسن تِل ثَبِبالْأَو فرتفَِإذَا اع اِحدلٌ وما حمهِة ؛ ِلأَنجوقَاِذفًا ِللز ارص هانُ ؛ ِلأَنِه اللِّعلَيعا وِميعا جتِللثَّاِني فَثَب هفْين 
الِْإقْر نع هوعجر ِصحي ا فَلَموعجِللثَّاِني ر هفْيكَانَ ن فَى الثَّاِنينِل وِبالْأَو ا أَقَرلَم هِلأَنفِْي الثَّاِني وِبن تلَدِإنْ وِل واِر الْأَو

أَحدهما ميتا فَنفَاهما لَاعن ولَِزمه الْولَداِن وِإنْ نفَاهما ثُم مات أَحدهما قَبلَ اللِّعاِن فَِإنه يلَاِعن ويلْزمه نسبهما جِميعا أَما 
تيِب فَِلأَنَّ الْمسالن وتثُب مصخ لَه رضحي ِه إذَا لَملَيع كَمحلَا ي تيالْمِه ولَيع كْمح ؛ ِلأَنَّ ذَِلك هفْين ِصحا لَا يمهِمن 

الن فْيِبِه ن ودقْصقُطُ ؛ ِلأَنَّ الْمسي فوسأَِبي ي دانُ فَِعنا اللِّعأَمو هنٍم عصِبخ سالثَّاِني لَيو ِتِه فَلَموِبم ذَِلك ذَّرعت قَدِب وس
يكُن ِفي اللِّعاِن فَاِئدةٌ وِعند محمٍد لَا يسقُطُ ؛ ِلأَنَّ اللِّعانَ قَد ينفَِرد عن نفِْي النسِب كَذَا ِفي الْخجنِدي وِإنْ جاَءت ِبثَلَاثَِة 

قَر ِبالْأَوِل ونفَى الثَّاِني وأَقَر ِبالثَّاِلِث لَاعن وِإنْ نفَى الْأَولَ والثَّاِلثَ وأَقَر ِبالثَّاِني يحد وهم بنوه كَذَا أَولَاٍد ِفي بطٍْن واِحٍد فَأَ
لَمأَع اَللَّهِجيِز وِفي الْو   
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   العدد  كتاب 

تربص الَِّذي يلْزم الْمرأَةَ ِبزواِل النكَاِح أَو شبهِتِه ، وِهي مدةٌ وِضعت شرعا ِللتعرِف عن الِْعدد جمع ِعدٍة والِْعدةُ ِهي ال
 والْفُرقَِة ِفي النكَاِح الْفَاِسِد براَءِة الرِحِم ، وِهي علَى ثَلَاثَِة أَضرٍب الْحيض والشهور ووضع الْحمِل فَالْحيض يِجب ِبالطَّلَاِق

وِبالْوطِْء ِبشبهِة النكَاِح وِبِعتِق أُم الْولَِد وموِت مولَاها وأَما الشهور فَعلَى ضربيِن ضرب ِمنهما يِجب بدلًا عن الْحيِض ِفي 
اِني هو الَِّذي يلْزم الْمتوفَّى عنها زوجها إذَا لَم تكُن حاِملًا ويستِوي ِفيِه الْمدخولُ ِبها وغَير الصِغريِة والْآِيسِة والضرب الثَّ

 وأَما وضع الْحمِل فَتنقَِضي ِبِه الْمدخوِل ِبها إذَا كَانَ النكَاح صِحيحا أَما الْفَاِسد فَِعدتها ِفيِه الْحيض ِفي الْفُرقَِة والْموِت
  .كُلُّ ِعدٍة ِعندهما 

 اللَّه هِحمِة قَالَ رِغريأَِة الصرإلَّا ِفي الْم ِمثْلَه فوسو يقَالَ أَبو  

عت الْفُرقَةُ بينهما ِبغيِر طَلَاٍق ، وِهي حرةٌ ِممن تِحيض إذَا طَلَّق الرجلُ امرأَته طَلَاقًا باِئنا أَو رجِعيا أَو ثَلَاثًا أَو وقَ 
   فَِعدتها ثَلَاثَةُ أَقْراٍء 

ولُه أَو وقَعت الْفُرقَةُ بينهما سواٌء كَانت الْحرةُ مسِلمةً أَو ِكتاِبيةً وهذَا إذَا طَلَّقَها بعد الدخوِل أَما قَبلَه فَلَا ِعدةَ علَيها وقَ
  ِبغيِر طَلَاٍق ِمثْلُ أَنْ تحرم علَيِه بعد الدخوِل ِبأَنْ تمكِّن ابن زوِجها ِمن نفِْسها أَو ما أَشبه ذَِلك ِمما يوِجب الْفُرقَةَ ِبالتحِرِمي 

 اُء الْحالْأَقْرو لُهقَو ضي   

 ا لَما مهتقَِضي ِعدنا ِفيِه لَا تهاِمعجي ٍر لَما ِفي طُهإذَا طَلَّقَه هتفَاِئدو ضيلُّلُ الْحخالَِّتي ت ارالْأَطْه ِهي اِفِعيالشو اِلكقَالَ مو
اِفِعيالش دِعنا ، وندِة الثَّاِلثَِة ِعنضيالْح ِمن رطْهت اَء ِهيلَى أَنَّ الِْإقْرِليلُ عالدا وهتِعد تقَضِة الثَّاِلثَِة انضيِفي الْح تعرى شتم 

   الْحيض قَولُه علَيِه

 لَاما { الساِئهأَقْر املَاةَ أَيالص عدةُ تاضحتسالْم { اِضهياِم حِفي أَي أَي }َلع لُهقَوِعي وِك فَدؤاِك قُرةَ إذَا أَتِلفَاِطم لَامِه السي
   .} الصلَاةَ 

  

   قَولُه وِإنْ كَانت لَا تِحيض ِمن ِصغٍر أَو ِكبٍر فَِعدتها ثَلَاثَةُ أَشهٍر  

لشهِر اُعتِبرت الشهور ِبالْأَِهلَِّة إجماعا وِإنْ نقَصت ِفي الْعدِد وِإنْ ثُم الِْعدةُ ِبالشهوِر ِفي الطَّلَاِق والْوفَاِة إذَا اتفَقَا ِفي غُرِة ا
لَاِثني يوما وكَذَا حصلَ ذَِلك ِفي بعِض الشهِر فَِعند أَِبي حِنيفَةَ يعتبر ِبالْأَياِم فَتعتد ِبالطَّلَاِق ِبِتسِعني يوما وِفي الْوفَاِة ِبِمائٍَة وثَ

قَالَ ِفي صوِم الشهريِن الْمتتاِبعيِن إذَا ابتدأَهما ِفي بعِض الشهِر وعن أَِبي يوسف ِروايتاِن إحداهما ِمثْلُ قَوِل أَِبي حِنيفَةَ 
هشاِم وِر ِبالْأَيهةَ الشِقيب دتعةُ تالثَّاِنيو تةُ إذَا كَانيالذِّمٍد ومحلُ مقَو وهاِم والثَّاِلِث ِبالْأَي لَ ِمنالْأَو رهكِْملُ الشتِن ِبالْأَِهلَِّة وير
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دةَ تِجب ِلحق اللَِّه تعالَى وِلحق الزوِج ، تحت مسِلٍم فَعلَيها الِْعدةُ كَالْمسِلمِة الْحرةُ كَالْحرِة والْأَمةُ كَالْأَمِة ؛ ِلأَنَّ الِْع
 دقٍَة ِعنلَا فُرٍت ووا ِفي مهلَيةَ عفَلَا ِعد يِذم تحت تِإنْ كَانِج ووالز قةٌ ِبحاطَبخمالَى وعاللَِّه ت قٍة ِبحاطَبخم رةُ غَييالذِّمو

   .إذَا كَانَ ذَِلك ِفي ِديِنِهم وِعندهما علَيها الِْعدةُ وأَما إذَا كَانت حاِملًا فَلَا يجوز ِنكَاحها حتى تضع إجماعا أَِبي حِنيفَةَ 

  

   قَولُه وِإنْ كَانت حاِملًا فَِعدتها أَنْ تضع حملَها  

أَو وفَاٍة ، وسواٌء كَانت حرةً أَو أَمةً وسواٌء كَانَ الْحملُ ثَاِبت النسِب أَم لَا ولَيس ِللْمعتدِة سواٌء كَانَ ذَِلك ِمن طَلَاٍق 
ع تيالْمو تلَدو لَوأَقَلَّ ، و ٍم أَووِت ِبيوالْم الطَّلَاِق أَو دعب تلَداٌء ووةٌ سدِل ممقَِضي فَِإنْ ِبالْحنا تهتِريِرِه فَِإنَّ ِعدلَى س

 قَِضينِغي أَنْ تبنذَا يلَى هفَع تانلَِد بالْو ا أَكْثَرهِمن رةُ إذَا ظَهِعيجطَلَّقَةُ الرالْمةُ ِبالْأَِخِري والِْعد تقَضثَلَاثَةً ان ِن أَويلَدو تلَدو
ِر أَكْثَِر الْولَِد وِإنْ أَسقَطَت سقْطًا إنْ كَانَ مستِبني الْخلِْق أَو بعِضِه انقَضت ِبِه الِْعدةُ وِإلَّا فَلَا وِإنْ كَانت الْمعتدةُ الِْعدةُ ِبظُهو

م تدخلْ ِفي حد الِْإياِس وكَذَا إذَا كَانت صِغريةً تعتد ِممن تِحيض فَارتفَع حيضها فَِإنَّ ِعدتها ِبالْحيِض لَا ِبالشهوِر ما لَ
   .ِبالشهوِر فَحاضت بطَلَ حكْم الشهوِر واستأْنفَت الِْعدةَ ِبالْحيِض 

  

   قَولُه وِإنْ كَانت أَمةً فَِعدتها حيضتاِن  

 لَامِه السلَيِلِه عاِن { ِلقَوتضيا حهتِعداِن وطِْليقَتِة تالْأَم طَلَاق { أُمةُ وربدكَذَا الْمأُ وزجتلَا ي ضيالْحو فصنم ق؛ ِلأَنَّ الر
أَِبي ح دِة ِعنبكَاتاةُ كَالْمعستسالْمو ِفيِهن قوِد الرجةُ ِلوبكَاتالْملَِد وِة الْورا كَالْحمهدِعنِنيفَةَ و  

  فِنصو رها شهتفَِعد ِحيضلَا ت تِإنْ كَانو لُهقَو   

ِإنْ طَلُقَتاِء وسةٌ ِبالنربتعةَ ما ؛ ِلأَنَّ الِْعددبع ا أَورا حهجواٌء كَانَ زوسو ِصيفُهنت كَنأُ فَأَمزجتي هٍة فَِإندم دعب أَةُ فَقَالَترالْم 
انقَضت ِعدِتي فَِفي كَم تصدق قَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا تصدق ِفي أَقَلَّ ِمن ِستني يوما إذَا كَانت حرةً ِممن تِحيض وِفي تخِرِجيِه 

عجي هنٍد عمحِة ماياِن فَِفي ِروتايِض ِرويِة الْحدم فِنصا وموي رشةَ عسمِر خأَقَلُّ الطُّه رقَدا فَيِضهيح ِقيبا عطَلَّقَه هلُ كَأَن
 وِفي ِروايِة الْحسِن خمسةُ أَياٍم ثُم خمسةَ عشر طُهورا وخمسةٌ حيضا ثُم خمسةَ عشر طُهرا وخمسةٌ حيضا فَذَِلك ِستونَ

 رشةَ عسمخا وضياٍم حةَ أَيرشع ِر ثُمأَقَلُّ الطُّه اٍم ثُمةَ أَيرشِض عيِة الْحدم أَكْثَر رقَدِر فَيا ِفي آِخِر الطُّهطَلَّقَه هلُ كَأَنعجي
ا لَا تمهدِعنا وضيةً حرشعا ورأُ ِبأَقَلِّ طُهدبِر فَيِفي آِخِر الطُّه ا طَلُقَتهكَأَن هِرجيختا وموي ثَلَاِثنيٍة وعِتس ِفي أَقَلَّ ِمن قدص

  .الْحيِض وأَقَلِّ الطُّهِر ثُم ثَلَاثَِة أَياٍم حيٍض وخمسةَ عشر طُهرا وثَلَاثٍَة حيٍض 

ح تِإنْ كَاناِملٌ وح ِهيا ، وقَالَ لَه ِة أَوالِْولَاد ِقيبا عطَلَّقَهِنيفَةَ : اِملًا وأَِبي ح دِعن قدصا لَا تهفَِإن ِت طَاِلقت فَأَنلَدإذَا و
موي ِرينِعشةً وسملَ خعجأَنْ ي هِرجيختا وموي اِننيثَمٍة وسمخ ٍد ِفي أَقَلِّ ِمنمحِة مايلَى ِروع ا ثُمرطُه رشةَ عسمخا وا ِنفَاس

   يجعلُ خمسةَ أَياٍم حيضا وخمسةَ
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وذَِلك أَنْ تجعلَ عشر طُهرا وخمسةً حيضا فَذَِلك خمسةٌ وثَمانونَ ، وِفي ِروايِة الْحسِن لَا تصدق ِفي أَقَلَّ ِمن ِمائَِة يوٍم 
 مهضعقَالَ باٍم ، وةَ أَيرشع ضيا : الْحموي ِعنيبأَر فَاسونَ النِبرتعي مها ؛ ِلأَنموي رشةَ عسمخِمائٍَة و ِفي أَقَلَّ ِمن قدصلَا ت

وخمسةَ عشر طُهرا وعشرةٌ حيضا وخمسةَ عشر طُهرا وعشرةٌ حيضا فَذَِلك ثُم بعده خمسةَ عشر طُهرا وعشرةٌ حيضا 
 رشةَ عسمخِمائَةٌ و.  

عبا وموي رشع دأَح فَاسلُ النعجا يموي نيِستٍة وسمخ ِفي أَقَلَّ ِمن قدصلَا ت فوسو يقَالَ أَبثَلَاثَةٌ وا ورطُه رشةَ عسمخ هد
  .حيضا وخمسةَ عشر طُهرا وثَلَاثَةٌ حيضا وخمسةَ عشر طُهرا وثَلَاثَةٌ حيضا 

ةَ عسمخةً واعس فَاسلُ النعجةً ياعسا وموي ِسنيمخٍة وعبِفي أَر قدصت دمحقَالَ مو رشةَ عسمخا وضيثَلَاثَةٌ حا ورطُه رش
  .طُهرا وثَلَاثَةٌ حيضا وخمسةَ عشر طُهرا وثَلَاثَةٌ حيضا 

صِنيفَةَ لَا تأَِبي ح دِض فَِعنياِت الْحذَو ِمن ِهيةً ، وأَم تا إذَا كَانةً أَمرح تإذَا كَان ذَا كُلُّهها وموي ِعنيبأَر ِفي أَقَلِّ ِمن قد
ِفي ِروايِة محمٍد عنه يجعلُ كَأَنه طَلَّقَها عِقيب الْحيِض فَيعتبر خمسةَ عشر طُهرا وخمسةً حيضا وخمسةَ عشر طُهرا 

دصِن تسِة الْحايِفي ِروا وضيةً حسمخاٍم وةَ أَيرشا علَهقْبتاس ِر ثُما ِفي آِخِر الطُّهطَلَّقَه هلُ كَأَنعجي ثَلَاِثنيٍة وسمِفي خ ق
  .حيضا وخمسةَ عشر طُهرا وعشرةً حيضا 

ا كَأَنموي ِرينِعشٍد وِفي أَح قدصت دمحمو فوسو يقَالَ أَبةَ وسمخا وضياٍم حا ثَلَاثَةَ أَيهلَتقْبتاس ِر ثُما ِفي آِخِر الطُّهطَلَّقَه ه
جٍد يمحِة مايلَى ِروا عموي نيِستٍة وسمخ ِفي أَقَلَّ ِمن قدصت ِة لَمالِْولَاد ِقيبع ِإنْ طَلُقَتا وضيثَلَاثَةً حا ورطُه رشلُ عع

رشةَ عسمخ ا ثُمموي ِرينِعشةً وسما خهِنفَاس   

 ِبرتعي ها ؛ ِلأَنموي ِعنيبسٍة وسمخ ِمن دِن لَا بسِة الْحايلَى ِروعا وضيةً حسمخا ورطُه رشةَ عسمخا وضيةً حسمخ ا ثُمرطُه
هر أَربِعني يوما ثُم عشرةً حيضا وخمسةَ عشر طُهرا وعشرةً حيضا وعلَى قَوِل أَِبي يوسف لَا بد ِمن سبعٍة النفَاس الطُّ

ا ورطُه رشةَ عسمخ ا ثُمموي رشع دأَح فَاسالن ِبرتعي ها ؛ ِلأَنموي ِعنيبأَرا وضيثَلَاثَةً حا ورطُه رشةَ عسمخا وضيثَلَاثَةً ح
وِعند محمٍد ِستةٌ وثَلَاثُونَ يوما وساعةٌ ؛ ِلأَنه يعتِبر النفَاس ساعةً ثُم خمسةَ عشر طُهرا وثَلَاثَةً حيضا وخمسةَ عشر طُهرا 

يثَلَاثَةً حا وض.   

  

   قَولُه وِإذَا مات الرجلُ عن امرأَِتِه الْحرِة فَِعدتها أَربعةُ أَشهٍر وعشرةٌ  

 رشعاٍم وةُ أَيرشع ربتعالْملْ وخدي لَم ا أَولَ ِبهخاٌء دوِحيٍح سإلَّا ِفي ِنكَاٍح ص ِجبةُ لَا تِذِه الِْعدهاِمِس وِر الْخهالش اٍل ِمنلَي
وسواٌء كَانت مسِلمةً أَو ِكتاِبيةً أَو صِغريةً إذَا كَانَ زوجها مسِلما أَو صِغريا وأَما إذَا كَانت الِْكتاِبيةُ تحت ِذمي فَلَا ِعدةَ 

ي حِنيفَةَ إذَا كَانَ ِفي ِديِنِهم إلَّا أَنْ تكُونَ حاِملًا فَلَا تتزوج حتى تضع حملَها وِعندهما علَيها ِفي فُرقٍَة ولَا موٍت ِعند أَِب
   .علَيها الِْعدةُ ِفي الْفُرقَِة والْموِت 
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   قَولُه وِإنْ كَانت أَمةً فَِعدتها شهراِن وخمسةُ أَياٍم  

   نَّ الرق منصف وأُم الْولَِد والْمدبرةُ والْمكَاتبةُ ِمثْلُها؛ ِلأَ

  

   قَولُه وِإنْ كَانت حاِملَةً فَِعدتها أَنْ تضع حملَها  

   .} وأُولَات الْأَحماِل أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن { ِلقَوِلِه تعالَى 

  

   ه وِإذَا وِرثَت الْمطَلَّقَةُ ِفي الْمرِض فَِعدتها أَبعد الْأَجلَيِن قَولُ 

  .يعِني ِعدةُ الْوفَاِة ِفيها ثَلَاثُ ِحيٍض ِعندهما 

ولٌ ِبهخدم ِهيِضِه ورا ِفي مطَلَّقَه هتورصو رٍض لَا غَيثَلَاثُ ِحي فوسو يقَالَ أَبِفي و ِهيو ، اتمثَلَاثًا و ا أَواِئنا طَلَاقًا ب
الِْعدِة فَِإنها تِرثُ ِعندنا وأَما إذَا كَانَ رجِعيا فَعلَيها ِعدةُ الْوفَاِة إجماعا سواٌء كَانَ ِفي ِصحٍة أَو مرٍض فَعلَيها أَربعةُ أَشهٍر 

   .ِعدةُ الْحيِض إجماعا ؛ ِلأَنَّ النكَاح باٍق وعشر وتبطُلُ 

  

   قَولُه وِإنْ أُعِتقَت الْأَمةُ ِفي ِعدِتها ِمن طَلَاٍق رجِعي انتقَلَت ِعدتها إلَى ِعدِة الْحراِئِر  

   .طَّلَاِق ِلِقياِم النكَاِح ِمن كُلِّ وجٍه ويكُونُ ذَِلك ِمن وقِْت ال

  

   قَولُه وِإنْ أُعِتقَت ، وِهي مبتوتةٌ أَو متوفَّى عنها زوجها لَم تنتِقلْ ِعدتها إلَى ِعدِة الْحراِئِر  

   .ِلزواِل النكَاِح ِبالْبينونِة والْموِت 

  

شهوِر ثُم رأَت الدم انتقَض ما مضى ِمن ِعدِتها وكَانَ علَيها أَنْ تستأِْنف الِْعدةَ قَولُه وِإذَا كَانت آِيسةً فَاعتدت ِبال 
   ِبالْحيِض 

بِة يادلَى الْعع مالد أَتا إذَا رها فَِإنرا قَداِس ِفيهوا ِللِْإيقِْدري ِة الَِّتي لَمايولَى الرذَا عهو ى ِمنضا مأَنَّ م رظَهو اسطُلُ الِْإي
ِعدِتها لَم يكُن خلَفًا وهو الصِحيح ؛ ِلأَنَّ شرطَ الْخِليفَِة تحقُّق الِْإياِس وذَِلك ِباسِتدامِة الْعجِز إلَى الْمماِت أَما علَى الروايِة 

ِفيه اسوا الِْإيرا الَِّذي قَدِمثْلُه ِحيضةُ الَِّتي لَا تِغريالص اهرا تكُونُ كَميا وضيح كُني ا لَمهدعب مالد أَتر ا ثُمهتلَغٍة إذَا بدا ِبم
 الْحكْم ِبالِْإياِس بعد خمٍس وخمِسني سنةً وِفي الْمرتبِة عن بعِضِهم أَنَّ ما تراه الْآِيسةُ حيض علَى الرواياِت أَجمع ؛ ِلأَنَّ
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 أَو فَرا إذَا كَانَ أَصةُ أَمادالْع وا هلَى مع رمأَح مكُونَ الدأَنْ ي دذَا لَا بلَى هفَع ادِتهطُلُ ِبِه اِلاجبفَي صِم نةُ الديؤراِد وِتهِباِلاج
لَا ي رضإنْ أَخ مهضعقَالَ بو ِعيدذَا بهو ، كَاحالن دفْسيِر وهةُ الْأَشطُلُ ِعدبت رماِر إذَا كَانَ أَحِتيذَا اِلاخلَى هع ثُم اسطُلُ الِْإيب

لَ بعضهم يقْضى ِبفَساِدِه قَضى أَو لَم يقِْض وهو كَانَ الْقَاِضي قَضى ِبجواِز النكَاِح ثُم رأَت الدم لَا يقْضى ِبفَساِدِه وقَا
الصِحيح وذَكَر الصدر الشِهيد أَنَّ الْمرِئي بعد الْحكِْم ِبالِْإياِس إذَا كَانَ دما خاِلصا فَهو حيض وينتقَض الْحكْم ِبالِْإياِس 

 لَا ِفيما مضى ِمن الْأَحكَاِم وِإنْ كَانَ الْمرِئي كُدرةً أَو خضرةً لَا يكُونُ حيضا ويحملُ علَى فَساِد الْمنبِت لَِكن ِفيما يستقِْبلُ
 بطْلَاِن ما مضى أَو لَا يشترطُ إذَا بلَغت وهذَا الْقَولُ هو الْمختار وعلَيِه الْفَتوى وهو يشترطُ حكٍْم الْحاِكِم ِبالِْإياِس ِلعدِم

   مدةَ الِْإياِس ولَم تر الدم ِفيِه اخِتلَاف الْمشاِيخ والْأَولَى أَنْ لَا

  .يشترطَ واختلَفُوا ِفي مدِة الِْإياِس قَالَ بعضهم ِستونَ سنةً وِقيلَ سبعونَ 

نهايِة اِلاعِتماد علَى خمٍس وخمِسني سنةً وِإلَيِه ذَهب أَكْثَر الْمشاِيِخ الْمتأَخِرين وِعند الشاِفِعي اثْناِن وِستونَ سنةً ، وِفي ال
ها فَِإنهضيح قَطَعان ِن ثُميتضيح ةً أَوضيأَةُ حرالْم تاضح لَووِر وهةَ ِبالشالِْعد أِْنفتست ةً ثُمنس ِسنيمخٍس ومإلَى خ ِبرصا ت

   .وِإنْ حاضت الصِغريةُ قَبلَ تماِم ِعدِتها استأْنفَت الِْعدةَ ِبالْحيِض سواٌء كَانَ الطَّلَاق باِئنا أَو رجِعيا 

  

    ِنكَاحا فَاِسدا والْموطُوَءةُ ِبشبهٍة ِعدتها الْحيض ِفي الْفُرقَِة والْموِت قَولُه والْمنكُوحةُ 

الْمقَِة وِفي الْفُر ضيا الْحهتا كَانَ ِعدمِإنٌء ويا شهلَيع ِجبي لَم اتى متا حلْ ِبهخدي ا إذَا لَما أَملَ ِبهخذَا إذَا دِت ؛ هو
 كُنت ِإنْ لَمٍض وثَلَاثَ ِحي تطِْء كَانِل الْوِلأَج تبجةُ إذَا والِْعدكَاِح والن قاِء حطِْء لَا ِلقَضِل الْوِلأَج ِجبةَ تِذِه الِْعدِلأَنَّ ه

هٍر ؛ ِلأَنَّ كُلَّ شها ثَلَاثَةُ أَشهلَيِض كَانَ عياِت الْحذَو ةَ ِمن؛ ِلأَنَّ ِعد الطَّلَاقو توى الْموتا اسمِإنٍة وضيح قَامم قُومٍر ي
هِذِه لَيست ِبزوجٍة وِإنْ كَانت أَمةً فَِعدتها ِبالْحيِض } ويذَرونَ أَزواجا { الْوفَاِة إنما تِجب علَى الزوجِة ِلقَوِلِه تعالَى 

ح فِنصو رهِر شهِبالْأَشاِن وتضي.   

  

   قَولُه وِإذَا مات مولَى أُم الْولَِد عنها أَو أَعتقَها فَِعدتها ثَلَاثُ ِحيٍض  

دةُ وطٍْء كَالْمعتدِة ِمن ِنكَاٍح فَاِسٍد وِإنْ كَانت هذَا إذَا لَم تكُن معتدةً ولَا تحت زوٍج ولَا نفَقَةَ لَها ِفي الِْعدِة ؛ ِلأَنها ِع
ِممن لَا تِحيض فَِعدتها ثَلَاثَةُ أَشهٍر كَما ِفي النكَاِح وِإنما استوى ِفيها الْموت والِْعتق ؛ ِلأَنها ِعدةُ وطٍْء وِإنْ مات عن أَمٍة 

 أَو مدبرٍة كَانَ يطَؤها أَو أَعتقَها لَم يكُن علَيِهما شيٌء ؛ ِلأَنهما لَيسا ِبِفراٍش لَه وِإذَا زوج أُم ولَِدِه ثُم مات كَانَ يطَؤها
الْمولَى ؛ ِلأَنها لَيست ِفراشا لَه فَِإنْ أَعتقَها ثُم طَلَّقَها عنها ، وِهي تحت زوٍج أَو ِفي ِعدٍة ِمن زوٍج فَلَا ِعدةَ علَيها ِبموِت 

ريغتت ا لَماِئنب تِإنْ كَانا وهتِعد تريغةً تِعيجر تِة إنْ كَانِفي الِْعد ِهيا ، وقَهتِإنْ أَعاِئِر ورةُ الْحا ِعدهتٍج فَِعدوِإنْ ِلزو 
 ا لَهاشِفر تادا عهٍض ؛ ِلأَنِتِه ثَلَاثُ ِحيوا ِبمهلَيلَى فَعوالْم اتم ثُم تقَضان ا قَدهتِعد تكَان.  
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م أَيهما مات أَولًا فَعلَيِهما أَربعةُ أَشهٍر وعشر فَِإنْ مات الْمولَى والزوج وبين موتيِهما أَكْثَر ِمن شهريِن وخمسةُ أَياٍم ولَا يعلَ
ِفيها ثَلَاثُ ِحيٍض ِبالِْإجماِع ؛ ِلأَنه إذَا مات الزوج أَولًا فَقَد وجب علَيها شهراِن وخمسةُ أَياٍم ؛ ِلأَنها أَمةٌ ثُم مات الْمولَى 

نِقضاِء ِعدِتها فَوجب علَيها ثَلَاثُ ِحيٍض ِعدةُ الْمولَى فَيجمع بينهما احِتياطًا وِإنْ مات الْمولَى أَولًا عتقَت ِبموِتِه ولَم بعد ا
لزوج ، وِهي حرةٌ وجب علَيها أَربعةُ أَشهٍر وعشر والشهور يِجب علَيها ِعدةٌ ِبموِتِه ؛ ِلأَنها منكُوحةُ الْغيِر فَلَما مات ا

   يدخلُ أَقَلُّها ِفي أَكْثَِرها فَوجب علَيها علَى طَِريِق اِلاحِتياِط أَربعةُ أَشهٍر وعشر ِفيها ثَلَاثُ ِحيٍض وِإنْ كَانَ بين موتيِهما

قَلُّ ِمن شهريِن وخمسِة أَياٍم فَعلَيها أَربعةُ أَشهٍر وعشر إجماعا ولَيس علَيها حيض ؛ ِلأَنه لَا حالَةَ ِلوجوِب الْحيِض ها هنا أَ
ا تهٌء ؛ ِلأَنيا شهلَيع ِجبي لًا لَمأَو اتلَى إنْ موةُ ؛ ِلأَنَّ الْمعبا أَرهلَيع ِجبي جوِت الزوِبم ِتِه ثُموِبم قتعتٍج ووز تح

أَنها أَشهٍر وعشر ؛ ِلأَنها حرةٌ وِإنْ مات الزوج أَولًا وجب علَيها شهراِن وخمسةُ أَياٍم وِبموِت الْمولَى لَا يلْزمها ِعدةٌ ؛ ِل
  .تعتد ِمن ِنكَاٍح فَيلْزمها ِفي حاٍل أَربعةُ أَشهٍر وعشر وِفي حاٍل ِنصفُه فَأَلْزمناها الْأَكْثَر احِتياطًا 

 أَربعةُ أَشهٍر وعشر ِبلَا حيٍض ِفيها ؛ ِلأَنَّ كُلَّ أَمريِن وِإنْ لَم يعلَم كَم بين موتيِهما ولَا أَيهما أَولًا فَِعند أَِبي حِنيفَةَ علَيها
حاِدثَيِن لَا يعلَم تاِريخ ما بينهما يحكَم ِبوقُوِعِهما معا كَالْغرقَى وِإذَا حكَمنا ِبموِت الزوِج مع موِت الْمولَى وجبت علَيها 

ا الِْعدِفيه رشعٍر وهةُ أَشعبا أَرهلَيا عمهدِعنقَطَ وى فَسنعِض مياِب الْحِلِإجي كُني لَماِئِر ورةُ الْحا ِعدهلَيةٌ فَكَانَ عرح ِهيةُ ، و
نقَضت الِْعدةُ ثُم مات الْمولَى ويحتِملُ أَنْ يكُونَ الْمولَى أَولًا ثَلَاثُ ِحيٍض ؛ ِلأَنه يحتِملُ أَنْ يكُونَ موت الزوِج متقَدما وا

لَدو ها ِمنلَهو هأَترام جوى الزرتِإذَا اشِض ويالْحوِر وهالش نيب عمجاطُ فَيِتيا اِلاحِفيه ربتعةُ يالِْعدو جوالز اتم ا ثُمقَهتفَأَع 
فَعلَيها ثَلَاثُ ِحيٍض حيضتاِن ِمن النكَاِح تجتِنب ِفيها ما تجتِنب الزوجةُ وحيضةٌ ِمن الِْعتِق لَا تجتِنب ِفيها ذَِلك ؛ ِلأَنه لَما 

غَي قةً ِفي حدتعم تارا فَصهِنكَاح دا فَساهرتا فَِإذَا اشهجوزتأَنْ ي لَه وزجلَا ي هلَالَِة أَنقِِّه ِبدةً ِفي حدتعم كُنت ِإنْ لَمِرِه و
   أَعتقَها صارت معتدةً ِفي حقِِّه وحق غَيِرِه ؛ ِلأَنَّ الْمعنى

ةُ واحقِِّه إبةً ِفي حدتعا مِنهكَو ِمن اِنعةٌ الْمِعدِق والِْعت ِمنكَاِح واِد النفَس اِن ِمنتضيا حهلَيع بجِق فَوالَ ِبالِْعتز قَدا وطِْئه
ا إحداد ِفيها فَِإنْ كَانَ طَلَّقَها ِلِنكَاٍح يِجب ِفيها الِْإحداد وأَما الْحيضةُ الثَّاِلثَةُ فَِإنما تِجب ِلأَجِل الِْعتِق خاصةً وِعدةُ الْمعِتِق لَ

قَبلَ أَنْ يشتِريها تطِْليقَةً باِئنةً ثُم اشتراها حلَّ لَه وطْؤها ؛ ِلأَنَّ الِْملْك سبب ِفي الِْإباحِة فَِإذَا حصلَ بعد الْبينونِة صار كَعقِْد 
الْمسأَلَِة الْأُولَى حيضتيِن قَبلَ الِْعتِق ثُم أَعتقَها فَلَا ِعدةَ علَيها ِمن النكَاِح حتى إنَّ لَه أَنْ يتزوجها النكَاِح فَِإنْ حاضت ِفي 

 ِخيى كَذَا ِفي الْكَررٍض أُخِق ثَلَاثَ ِحيالِْعت ِمن دتعتو.   

  

   ري عن امرأَِتِه وِبها حملٌ فَِعدتها أَنْ تضع حملَها قَولُه وِإذَا مات الصِغ 

  .هذَا ِعندهما 

ملَهِت ووالْم دعاِدِث بكَالْح ارفَص هِب ِمنسِبثَاِبِت الن سلَ لَيم؛ ِلأَنَّ الْح رشعٍر وهةُ أَشعبا أَرهتِعد فوسو يقَالَ أَبا و
  } وأُولَات الْأَحماِل أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن { إطْلَاق قَوله تعالَى 
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   قَولُه وِإنْ حدثَ الْحملُ بعد الْموِت فَِعدتها أَربعةُ أَشهٍر وعشر ولَا يثْبت نسبه ِفي الْوجهيِن جِميعا  

ري لَا ماَء لَه وقَولُه حدثَ الْحملُ بعد الْموِت معِرفَةُ حدوِثِه أَنْ تضعه ِلِستِة أَشهٍر فَصاِعدا ِعند عامِة الْمشاِيِخ ؛ ِلأَنَّ الصِغ
ِه وأَما امرأَةُ الْكَِبِري إذَا حدثَ ِبها حبلٌ بعد الْموِت ِفي وتفِْسري الْحمِل يوم الْموِت أَنْ تِلده ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر بعد موِت

الِْعدِة انتقَلَت ِعدتها ِمن الشهوِر إلَى وضِع الْحمِل ؛ ِلأَنَّ النسب يثْبت ِمنه فَكَانَ كَالْقَاِئِم ِعند الْموِت حكْما كَذَا ِفي 
 وِإذَا مات الْخِصي عن امرأَته ، وِهي حاِملٌ أَو حدثَ الْحملُ بعد الْموِت فَِعدتها أَنْ تضع حملَها والْولَد ثَاِبت الِْهدايِة

ح اِملٌ أَوح ِهيا ، وهنع اتإذَا م وببجا الْمأَمو اِمعجي ه؛ ِلأَن هِب ِمنسالن وِن هيتايوى الردِتِه فَِفي إحوم دعثَ بد
كَالْفَحِل ِفي ثُبوِت النسِب ِمنه وانِقضاِء الِْعدِة ِبوضِع الْحمِل ؛ ِلأَنه يحذَف ِبالْماِء وِفي الروايِة الثَّاِنيِة هو كَالصِبي إنْ 

ِه انقَضت ِبِه الِْعدةُ وِإنْ حدثَ بعد موِتِه لَم تنقَِض ِبِه الِْعدةُ وِإنما تنقَِضي ِبالشهوِر ولَا يثْبت النسب حدثَ الْحملُ قَبلَ موِت
 هلَِد ِمننُ الْوالَ كَوحتفَاس وِلجلَا ي ه؛ ِلأَن هِمن.   

  

   امرأَته ِفي حاِل الْحيِض لَم تعتد ِبالْحيضِة الَِّتي وقَع ِفيها الطَّلَاق قَولُه وِإذَا طَلَّق الرجلُ  

 لَها قَبهضعب فَات ِذِه قَدهاِملَ وٍض كَوةٌ ِبثَلَاِث ِحيرقَدةَ م؛ ِلأَنَّ الِْعد.   

  

 ٍة فَعهبةُ ِبشدتعالْم ِطئَتِإذَا وو لُهى قَورةٌ أُخا ِعدهلَي   

ووطُْء الشبهِة أَنواع ِمنه الْمعتدةُ إذَا زفَّت إلَى غَيِر زوِجها فَِقيلَ لَه إنها زوجتك فَوِطئَها ثُم بانَ الْأَمر ِبِخلَاِفِه وِمنها إذَا 
 الِْعدِة ودخلَ ِبها وِمنها إذَا وِطئَها ِفي الِْعدِة وقَد طَلَّقَها ثَلَاثًا وقَالَ ظَننت أَنها تِحلُّ ِلي طَلَّقَها ثَلَاثًا ثُم عاد فَتزوجها ِفي

ئَت ِبشبهٍة ولَها زوج فَطَلَّقَها بعد وِمنها إذَا طَلَّقَها دونَ الثَّلَاِث ِبِعوٍض أَو ِبلَفِْظ الِْكنايِة ووِطئَها ِفي الِْعدِة ومِنها إذَا وِط
  ذَِلك الْوطِْء فَِإنَّ هِذِه الْمواِضع يِجب علَيها ِعدتاِن ويتداخلَاِن ويمِضياِن ِفي مدٍة واِحدٍة ِعندنا 

   حيِض محتسبا ِبِه ِمنهما جِميعا قَولُه وتتداخلُ الِْعدتاِن فَيكُونُ ما تراه ِمن الْ 

 هدِل فَِعنالِْفع كرت لُ أَمالِْفع ولْ هِة هِفي الِْعد كْنأَنَّ الر وهٍل وإلَى أَص اِجعاِصلُ الِْخلَاِف رحلَاِن واخدتلَا ي اِفِعيالش دِعنو
 ِبالتربِص الَِّذي هو الْكَف عن التزوِج وعن الْخروِج وهو ِفعلٌ ولَا يتصور ِفعلَاِن ِفي وقٍْت واِحٍد هو الِْفعلُ ِلكَوِنها مأْمورةً

 ويتصور ترك أَفْعاٍل كَِثريٍة ِفي وقٍْت كَالصوميِن ِفي يوٍم واِحٍد وِعندنا الركْن ترك الِْفعِل وهو ترك التزوِج وترك الْخروِج
  .واِحٍد كَترِك مطَالَباٍت كَِثريٍة 

جطَلَاٍق ر ةُ ِمنالِْعد تكَانا وندا ِعنلَتاخدإذَا ت ِة ثُموننجالْمِة وِبيلًا كَالصا أَصهلَيلَ علَا ِفع نلَى مع ِجبذَا يِلهفَقَةَ وفَلَا ن ِعي
 قَدالثَّاِني و نيبا وهنيب قفُرو تجوزةَ إذَا تجوأَنَّ الز لَوِل ، ولَى الْأَوا عهفَقَتاِئٍن فَنب ِمن تِإنْ كَانا ومهاِحٍد ِمنلَى وع
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لَى زا عفَقَةَ لَهلَا نةُ وا الِْعدهلَيا فَعِطئَهو لُهقَووِن ويِة كَذَا ِفي الْعا ِفي الِْعدهفْسن تعنا مهِة ؛ ِلأَنِفي الِْعد تاما دا مِجهو
   وتتداخلُ الِْعدتاِن سواٌء

هنفَّى عوتِن كَالْميسِجن ِمن أَو تجوزطَلَّقَِة إذَا تاِحٍد كَالْمٍس وِجن ا ِمنتلَاِن كَاناخدتا يمهٍة فَِإنهبِبش ِطئَتا إذَا وهجوا ز
 فِْريِق ِمنالت دعِني بعا يِميعا جمها ِبِه ِمنبستحِض ميالْح ِمن اهرا تكُونُ ميو لُهقَوِر وهِض ِفي الْأَشيالْح ِمن اهرا تِبم دتعتو

 إذَا كَانت قَد حاضت حيضةً قَبلَ وطِْء الثَّاِني فَِإنها ِمن ِعدِة الْأَوِل خاصةً ويكُونُ علَيها ِمن تماِم ِعدِتها ِمن الثَّاِني أَما
ا جمهِمن تِن كَانيتضيح تاضٍض فَِإذَا حالثَّاِني ثَلَاثُ ِحي ِمناِن وتضيِل حِة الْأَوِعد ِمن تِقيبِل وةُ الْأَوِعد تقَضانا وِميع

  الثَّاِني حيضةٌ 

   قَولُه فَِإذَا انقَضت الِْعدةُ ِمن الْأَوِل ولَم تكِْملْ الثَّاِنيةَ فَِإنَّ علَيها تمام ِعدِة الثَّاِني  

كَانَ ِللْأَوِل أَنْ يراِجعها ِفي الْحيضتيِن ولَا يراِجعها ِفي الثَّاِلثَِة ؛ ِلأَنَّ ِعدتها قَد انقَضت ِفي وِلهذَا لَو كَانَ الطَّلَاق رجِعيا 
   .حقِِّه وِللثَّاِني أَنْ يتزوجها ِفي الْحيضِة الثَّاِلثَِة الَِّتي ِهي الراِبعةُ ِفي حقِّها 

  

 و لُهقَو تضى متفَاِة حالْو ِبالطَّلَاِق أَو لَمعت فَاِة فَِإنْ لَمالْو ِقيبفَاِة عِفي الْوالطَّلَاِق و ِقيبِة ِفي الطَّلَاِق عاُء الِْعدِتداب
   الِْعدةُ فَقَد انقَضت ِعدتها 

تضاِن فَِإذَا ممالز ِضيم ةَ ِهي؛ ِلأَنَّ الِْعد ا ِمناَءهِتدونَ ِفي الطَّلَاِق أَنَّ ابفْتا يناِيخشمِة وايةُ قَالَ ِفي الِْهدالِْعد تقَضةُ اندالْم 
تٍة فَِإنْ كَذَّبنذُ سنم ا ِمنطَلَّقَه هأَن أَقَر لَو هى إنتِة حعاضوِة الْممها ِلتفْياِر نقِْت الِْإقْرو هِري فَِإنلَا أَد قَالَت اِد أَونِفي الِْإس ه

 ِجبلَا ياِر وقِْت الِْإقْرو ِمن ارتخالْمقِْت الطَّلَاِق وو ةُ ِمنالِْعد ِجبت دمحقَالَ م هقَتدِإنْ صاِر وقِْت الِْإقْرو ةُ ِمنالِْعد ِجبت
ِة وفَقَةُ الِْعدا نلَه ركَانَ غَي ا ثَلَاثًا أَوطَلَّقَه أَو اتم اِئبا الْغهجوا ِثقَةٌ أَنَّ زهربأَةً أَخرأَنَّ ام لَوو ، هقَتدا صهى ؛ ِلأَنكْنلَا الس

 إلَّا أَنَّ أَكْثَر رأِْيها أَنه حق فَلَا بأْس أَنْ تعتد وتتزوج وكَذَا ِثقٍَة وأَتاها ِبِكتاٍب ِمن زوِجها ِبالطَّلَاِق ولَا تدِري أَنه ِكتابه أَم لَا
   لَو قَالَت امرأَةٌ ِلرجٍل طَلَّقَِني زوِجي وانقَضت ِعدِتي لَا بأْس أَنْ يتزوجها

  

 ِقيبكَاِح الْفَاِسِد عةُ ِفي النالِْعدو لُها قَوطِْئهِك ورلَى تاِطِئ عِم الْوزع دِعن ا أَومهنيفِْريِق بالت    

.  

 قفَر لَوو ، هدا ِعنهتِعد تقَضان فِْريِق فَقَدلَ التطِْء قَبآِخِر الْو دعثَلَاثًا ب تاضح تطَآِت فَِإنْ كَانآِخِر الْو ِمن فَرقَالَ زو
نيا بم ا أَوِبيلَهت سلَّيخ ا أَوكْتهرت ا أَوطْأَهكْت ورقُولَ تطِْء أَنْ يِك الْورلَى تِم عزةُ الْعورصو دالْح بجا وِطئَهو ا ثُممه

ةَ ِبِه قَالَ ِفي النرِم فَلَا ِعبزالْع درجا مِل أَمذَا الْقَوه قَامم قُومكَةُ يارتا الْممكٍَة إنارتِبم ذَِلك سا فَلَيهِنكَاح كَرأَن لَوِة ، وايه
 ِبأَنْ يقُولَ تركْتك أَو تركْتها أَو خلَّيت سِبيلَها ، وهذَا ِفي الْمدخوِل ِبها أَما ِفي غَيِر الْمدخوِل ِبها يكِْفي تفَرق الْأَبداِن
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وهو أَنْ يتركَها علَى قَصِد أَنْ لَا يعود إلَيها والطَّلَاق ِفي النكَاِح الْفَاِسِد لَا ينقُص عدد الطَّلَاِق ؛ ِلأَنه لَيس ِبطَلَاٍق حِقيقَةً 
ِد لَا توِجب الِْعدةَ وِإنْ تزوج منكُوحةَ الْغيِر ووِطئَها إنْ كَانَ لَا إنما هو فَسخ كَذَا ِفي الذَِّخريِة ثُم الْخلْوةُ ِفي النكَاِح الْفَاِس

لِْعدةُ ولَا يعلَم أَنها منكُوحةُ غَيِرِه تِجب الِْعدةُ وتحرم علَى الْأَوِل إلَى أَنْ تنقَِضي الِْعدةُ وِإنْ عِلم أَنها منكُوحةٌ لَا تِجب ا
   .تحرم علَى الْأَوِل ؛ ِلأَنه ِحينِئٍذ يكُونُ ِزنا محضا 

  

  اددةً الِْإحِلمساِقلَةً مةً عاِلغب تا إذَا كَانهجوا زهنفَّى عوتالْمِة ووتتبلَى الْمعو لُهقَو   

ى الْمبتوتِة ؛ ِلأَنَّ الِْإحداد وجب إظْهارا ِللتأَسِف علَى موِت زوٍج وفَاًء ِبعهِدها إلَى مماِتِه ، وِعند الشاِفِعي لَا إحداد علَ
عمِة النكَاِح الَِّذي هو سبب ِلصوِنها وهذَا قَد أَوحشها ِبالِْإبانِة فَلَا تأْسف ِبفَوِتِه ولَنا أَنه يِجب إظْهارا ِللتأَسِف علَى فَواِت ِن

وِكفَايةُ مؤنِتها ِلِإبانٍة أَقْطَع لَها ِمن الْموِت حتى كَانَ لَها أَنْ تغسلَه ميتا قَبلَ الِْإبانِة لَا بعدها ولَا تشِبه هِذِه الْمطَلَّقَةَ الرجِعيةَ 
هِلأَن اددا الِْإحهلَيع ِجبي ا فَلَمهجوز فَاِرقت ا لَم  

  نهالدلَ والْكُحةَ وينالزو الطِّيب كرتأَنْ ت اددالِْإحو لُهقَو   

  لِْحداد والِْإحداد لُغتاِن وسواٌء ِفي ذَِلك الدهن الْمطَيب أَو غَيره ؛ ِلأَنَّ ِفيِه ِزينةَ الشعِر ويقَالُ ا

   قَولُه إلَّا ِمن عذٍْر  

 ِة ِمناِعدبتِليظَِة الْماِن الْغنِشطُ ِبالْأَستمتو ِهندا فَتهأْسِكي رشت أَو ِريرالْح سلْبكَّةٌ فَتح ِحلُ أَوكْتِن فَتيالْع عجا وِبأَنْ كَانَ ِبه
  رادِة الزينِة ؛ ِلأَنَّ هذَا تداٍو لَا ِزينةٌ غَيِر إ

   قَولُه ولَا تختِضب ِبالِْحناِء  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } اُء ِطيبةٌ } الِْحنِزين هِلأَنو  

 لَا واٍن وفَرعلَا ِبزفٍُر وصوغًا ِبعبصا مبثَو سلْبلَا تو لُهٍس قَور   

 سا لُبأَمو بطَيالْم بالثَّو سلْبكَذَا لَا تو هاِل الطِّيِب ِمنوِلز هسلْبأَنْ ت ازج فُضنلَا ي ارى صتوغُ حبصالْم بفَِإنْ غُِسلَ الثَّو
ما إذَا كَانَ ِبها حكَّةٌ أَو ِلعدِم غَيِرِه جاز ِمن غَيِر إرادِة الزينِة وكَذَا الْحِريِر إنْ قَصدت ِبِه الزينةَ لَم يجز وِإنْ لَِبسته ِلعذٍْر كَ

   .لَا يِحلُّ لَها لُبس الْحِلي ؛ ِلأَنها تلْبس ِللزينِة 
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   قَولُه ولَا إحداد علَى كَاِفرٍة ولَا صِغريٍة  

.  

 اِفِعيقَالَ الشةُ وا الِْعدأَما وهملْزِم فَلَا يوالصلَاِة وةٌ كَالصِنيدةٌ بادِعب اددا الِْإحِة قُلْنلَى الِْعدا عاسِة ِقيِغريلَى الصع ِجبي
   . لَِزمها الِْإحداد ِفيما بِقي ِمن الِْعدِة فَلَيست ِبِعبادٍة ؛ ِلأَنها مِضي الزماِن قَد أَسلَمت الْكَاِفرةُ ِفي الِْعدِة

  

  اددِة الِْإحلَى الْأَمعو لُهقَو   

ِبِخلَاِف الْمنِع ِمن وكَذَا الْمكَاتبةُ والْمدبرةُ وأُم الْولَِد ؛ ِلأَنهن مخاطَبات ِبحقُوِق اللَِّه ِفيما لَم يكُن ِفيِه إبطَالُ حق الْمولَى 
   .الْخروِج ؛ ِلأَنَّ ِفيِه إبطَالَ حقِِّه 

  

  اددلَِد إحالْو ِة أُملَا ِفي ِعدكَاِح الْفَاِسِد وِة النِفي ِعد سلَيو لُهقَو   

أُمو ةَ لَهمرلَا ح الْفَاِسدةُ وِجيوِة الزمرِلح اددلَا ؛ ِلأَنَّ الِْإحِلِه وى قَونعما وا فَاِسدِة ِنكَاحكُوحنكَالْم طٌْء فَِهيا وهتلَِد ِعدالْو 
   علَيها الِْإحدادِفي ِعدِة أُم الْولَِد يعِني ِمن الْمولَى إذَا أَعتقَها أَو مات عنها ؛ ِلأَنه لَا زوِجيةَ بينهما أَما إذَا مات زوجها فَ

  

   قَولُه ولَا ينبِغي أَنْ تخطَب الْمعتدةُ ولَا بأْس ِبالتعِريِض ِفي الِْخطْبِة  

ِتي ِهي ِفيها أَو يقُولُ لَيت ِلي وصورةُ التعِريِض أَنْ يقُولَ لَها إني أُِريد النكَاح وأُِحب امرأَةً ِصفَتها كَذَا فَيِصفُها ِبالصفَِة الَّ
ِمثْلُك أَو أَرجو أَنْ يجمع اللَّه بيِني وبينك وِإنْ قَضى اللَّه لَنا أَمرا كَانَ ، وهذَا ِفي الْمتوفَّى عنها زوجها أَما الْمطَلَّقَةُ فَلَا 

   .أَنها لَا تخرج ِمن منِزِلها فَلَا يتمكَّن ِمن ذَِلك يجوز التعِريض ِبِخطْبِتها ؛ ِل

  

   قَولُه ولَا يجوز ِللْمطَلَّقَِة الرجِعيِة والْمبتوتِة الْخروج ِمن بيتها لَيلًا ولَا نهارا  

مكَاتبِة حيثُ يجوز لَهن الْخروج ِفي الْوفَاِة والطَّلَاِق باِئنا كَانَ أَو رجِعيا والصِغريةُ ِبِخلَاِف أُم الْولَِد والْمدبرِة والْأَمِة والْ
نمِج أَنْ يوِقيلَ ِللزو جرخا أَنْ تِنكَاٍح فَاِسٍد لَه ةُ ِمندتعكَذَا الْمو ِعيجونَ الراِئِن دِفي الْب جرخوِج ِفي ترالْخ ةَ ِمناِبيالِْكت ع

لَا تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخرجن إلَّا أَنْ { ِعدِتها كَما لَو كَانَ النكَاح باِقيا وأَصلُ هذَا قَوله تعالَى ِفي الْمطَلَّقَاِت 
سلَف ِفي الْفَاِحشِة قَالَ ابن مسعوٍد وهو أَنْ تزِني فَتخرج ِلِإقَامِة الْحد علَيها وقَالَ واختلَف ال} يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة 

أَنَّ الْغايةَ لَا تكُونُ غَايةً الصِحيح قَولُ ابِن مسعوٍد ؛ ِل: النخِعي هو نفْس الْخروِج وِكلَا الْقَولَيِن جيد إلَّا أَنَّ أَصحابنا قَالُوا 
دلَّ علَى أَنَّ الْفَاِحشةَ غَير الْخروِج والْمطَلَّقَةُ الرجِعيةُ والْباِئن والثَّلَاثُ } إلَّا أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة { ِلنفِْسها فَلَما قَالَ تعالَى 
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 أَما الرجِعيةُ فَِلأَنها زوجةٌ فَلَه منعها ِمن الْخروِج وكَذَا الْمبتوتةُ والْمطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَه منعهما ِلتحِصِني ِفيما يلْزم الْمعتدةَ سواٌء
ها الْخروج ِفي الطَّلَاِق والْوفَاِة ؛ ِلأَنه لَا يلْزمها الْمقَام ِفي ماِئِه فَِإنْ كَانت الْمعتدةُ أَمةً أَو مدبرةً أَو مكَاتبةً أَو أُم ولٍَد فَلَ

ت وجرا الْخاهنعنم ا فَلَوِتهايِة ِفي ِسعبكَاتالْما وِتهملَى ِفي ِخدوالْم قِة ؛ ِلأَنَّ حكَاِح فَكَذَا ِفي الِْعداِم النالَ ِقيِزِلِه حنم تذَّرع
   .السعايةُ وأَما الْمعتق بعضها فَِهي مكَاتبةٌ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما حرةٌ مديونةٌ 

  

   قَولُه والْمتوفَّى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض اللَّيِل ولَا تِبيت عن منِزِلها  

طَلَّقَةُ ؛ ِلأَنَّ ؛ ِلأَنالْم لَا كَذَِلكِل ووِم اللَّيجإلَى ه ذَِلك دتمي قَداِش وعا ِلطَلَِب الْمارهوِج نرإلَى الْخ اجتحا فَتفَقَةَ لَهلَا ن ه
 تستكِْملُ حواِئجها وعن محمٍد أَنها تِبيت ِفي منِزِلها أَكْثَر نفَقَتها واِجبةٌ علَى الزوِج وقَولُه وبعض اللَّيِل يعِني ِمقْدار ما

   .اللَّيِل 

  

   قَولُه وعلَى الْمعتدِة أَنْ تعتد ِفي الْمنِزِل الَِّذي يضاف إلَيها ِبالسكْنى حالَ وقُوِع الْفُرقَِة والْموِت  

نَ الطَّلَاق رجِعيا أَما إذَا كَانَ باِئنا أَو ثَلَاثًا فَلَا بد ِمن سترٍة بينها وبين الزوِج إلَّا أَنْ يكُونَ فَاِسقًا يخاف علَيها هذَا إذَا كَا
إلَي قَلَتتا انمع جرخلَا تو ذْرذَا ع؛ ِلأَنَّ ه جرخا تهفَِإن هأَةً ِثقَةً ِمنرا اممهنيلَا بعِإنْ جا وكَهرتيو وه جرخلَى أَنْ يالْأَوِه و

  تقِْدر علَى الْحيلُولَِة بينهما فَحسن وِإنْ ضاق ِبها الْمنِزلُ خرجت ولَا تنتِقلُ عما تخرج إلَيِه 

 ِصيبِإنْ كَانَ نو لُهذٍْر قَوع إلَّا ِمن جرخا أَنْ تلَه سا فَلَيكِْفيهِت يياِر الْمد ا ِمنه   

  ِبأَنْ ينهِدم الْبيت أَو كَانت ِفي الرستاِق فَخافَت اللُّصوص أَو الظُّلْمةَ فَلَا بأْس ِباِلانِتقَاِل 

    الْميِت لَا يكِْفيها فَأَخرجها الْورثَةُ ِمن نِصيِبِهم انتقَلَت قَولُه وِإنْ كَانَ نِصيبها ِمن داِر 

 ذْرذَا ع؛ ِلأَنَّ ه.   

  

   قَولُه ولَا يجوز أَنْ يساِفر الزوج ِبالْمطَلَّقَِة الرجِعيِة  

.  

رلُ ِبامجالر جرخ لَوو ، ذَِلك لَه فَرقَالَ زو نيبا وهنيا فَِإنْ كَانَ بهنع اتم ِض الطَِّريِق أَوعا ِفي بفَطَلَّقَه جِللْح اِفرسأَِتِه م
أَقَلُّ ؛ ِلأَن اٍم أَوا ثَلَاثَةُ أَيقِْصِدهم نيبا وهنياٌء كَانَ بوِه سإلَي تاداٍم عثَلَاثَِة أَي ا أَقَلُّ ِمنِرهِمص ا ِمنِزِلهنإلَى م ودعأَنْ ت قِْدرا ته

غَيِر إنشاِء سفٍَر وأَما إذَا كَانَ بينها وبين ِمصِرها ثَلَاثَةُ أَياٍم فَصاِعدا وبينها وبين مقِْصِدها أَقَلُّ ِمن ذَِلك فَِإنها تمِضي 
تحا تها ؛ ِلأَنقِْصِدها ِلمهنيِإنْ كَانَ بو ِضيِه ِفي الْمإلَي اجتحلَا تفَِر والس ةٌ ِمنوعنمم ِهيفٍَر ، واِء سشا إلَى إنِدهوِفي ع اج



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                782

اِر إنْ شِبالِْخي فَِهي ا كَذَِلكقِْصِدهم نيبا وهنيباٍم وثَلَاثَِة أَي ا أَقَلُّ ِمنِرهِمص نيبو ٍم أَورحِبم تعجر اَءتِإنْ شو تضم اَءت
غَيِرِه إلَّا أَنَّ الرجوع أَولَى ِليكُونَ اِلاعِتداد ِفي منِزِل الزوِج وِإنْ كَانَ إلَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما سفَر وِهي ِفي الْمفَازِة فَِإنْ 

عجر اَءتِإنْ شو تضم اَءتش لُحصلَا ي هوِج ؛ ِلأَنرالْخ ا ِمنهلَيع فوأَخ اكنكْثَ هلَا ؛ ِلأَنَّ الْم أَو ِرمحا مهعكَانَ م ت
و ، نا الْأَمٍة ِفيهقْعِب بإلَى أَقْر تلَغبو تضإذَا م ا ثُمنا ذَكَرلَى ِلمأَو وعجِة إلَّا أَنَّ الرِفيِه ِللِْإقَام تِة أَقَامِللِْإقَام لُحصت ِهي

ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَما إذَا كَانَ موِضع الطَّلَاِق أَو الْموِت يصلُح ِللِْإقَامِة فَِإنها لَا تخرج ِمنه حتى تنقَِضي ِعدتها سواٌء كَانَ 
خت لَا ثُم أَو ِرمحا مهعِنيفَةَ مأَِبي ح دذَا ِعنهو ، ذَِلك دعب جر.  

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد إذَا كَانَ معها محِرم فَلَا بأْس أَنْ تخرج معه إلَى أَيِهما شاَءت ؛ ِلأَنَّ نفْس الْخروِج مباح دفْعا 
حِة الْوشحوِة وبرِر الْغرِلضتفَعتار قَدفَِر وةُ ِللسمرا الْحمِإنِة ود   

 كْمالْح ارصو اِبِع لَها التفَِرهس كْمح قَطَعا انطَلَّقَه أَو اتِج فَِإذَا موةٌ ِللزاِبعفَِر تأَةَ ِفي السرِنيفَةَ أَنَّ الْمِلأَِبي حِرِم وحِبالْم
ِبِني لَّقعتِرِم فَِإنَّ يحِم الْمدع وِج ِمنرِللْخ عنةَ أَمِلأَنَّ الِْعدٍة ووررِر ضغَي ِمن وزجِة فَلَا يفٍَر ِفي الِْعداُء سشا إنهوجرا فَخِته

ذَِلك فَِلما حرم علَيها الْخروج إلَى السفَِر ِبغيِر محِرٍم فَِفي ِللْمرأَِة أَنْ تخرج إلَى ما دونَ السفَِر ِبغيِر محِرٍم ولَيس ِللْمعتدِة 
   .الِْعدِة أَولَى 

  

 رهِه ملَيوِل فَعخلَ الدا قَبطَلَّقَه ا ثُمِتها ِفي ِعدهجوزت ا ثُماِئنطَلَاقًا ب هأَترلُ امجالر ِإذَا طَلَّقو لُهةٌ قَوا ِعدهلَيعكَاِملٌ و 
  .مستقْبلَةٌ ِعندهما 

   وقَالَ محمد لَها ِنصف الْمهِر وعلَيها تمام الِْعدِة الْأُولَى 

قِْد فَِعنِد الْعرجولٌ ِفي الثَّاِني ِبمخد ولْ هِل هكَاِح الْأَوولَ ِفي النخأَنَّ الد لُهأَصذَا إذَا ولَى هٍد لَا فَعمحم دِعنو معا نمهد
تزوجت ِمن غَيِر كُفٍء ودخلَ ِبها فَرفَع الْوِلي الْأَمر إلَى الْقَاِضي فَفَرق بينهما وأَلْزمه الْمهر وأَلْزمها الِْعدةَ ثُم تزوجها ِفي 

يِة ِبغالِْعد تلَغب ِة ثُما ِفي الِْعدهجوزت ا ثُماِئنا بطَلَّقَه ا ثُملَ ِبهخدةً وِغريص جوزت وِل أَوخلَ الدا قَبمهنيب قفَر ثُم ِليِر و
ا وا فَاِسدأَةً ِنكَاحرام جوزت وِل أَوخلَ الدا قَبهفْسن تارتاخا وِة ِنكَاحا ِفي الِْعدهجوزت ا ثُممهنيب قفُر ا ثُملَ ِبهخد

  .صِحيحا ثُم طَلَّقَها قَبلَ الدخوِل فَِفي هِذِه الْمساِئِل كُلِّها يِجب الْمهر ِعندهما كَاِملًا ِخلَافًا ِلمحمٍد 

لَيةَ علَا ِعد فَرقَالَ زِه ولَيع درو قْدع ه؛ ِلأَن ِجبت ةُ لَمالثَّاِنيو ودعِج فَلَا توزِبالت قَطَتس ةَ الْأُولَى قَدلًا ؛ ِلأَنَّ الِْعدا أَصه
   الطَّلَاق قَبلَ الدخوِل فَلَا يوِجب كَمالَ الْمهِر ولَا اسِتئْناف الِْعدِة

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                783

   بت نسب ولَِد الْمطَلَّقَِة الرجِعيِة إذَا جاَءت ِبِه ِلسنتيِن أَو أَكْثَر ما لَم تِقر ِبانِقضاِء ِعدِتها قَولُه ويثْ 

 أَقَلَّ مدِة الْحمِل ِستةُ أَشهٍر ِبلَا ِخلَاٍف ِلاحِتماِل الْعلُوِق ِفي حالَِة الِْعدِة ِلجواِز أَنْ تكُونَ ممتدةَ الطُّهِر والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ
وأَكْثَرها سنتاِن ِعندنا فَِإذَا ثَبت هذَا قُلْنا إذَا جاَءت الرجِعيةُ ِبولٍَد ِلسنتيِن ولَم تكُن أَقَرت ِبانِقضاِء ِعدِتها ثَبت نسبه ؛ ِلأَنَّ 

 باِقيةٌ ومدةَ الْحمِل باِقيةٌ وِإنْ جاَءت ِبِه ِلأَكْثَر ِمن سنتيِن ثَبت أَيضا وكَانَ علُوقُها ِبِه رجعةً إذَا لَم تكُن أَقَرت الِْعدةَ
 ِبِه ِلأَكْثَر اَءتفَِإذَا ج ِزيلُ الِْملْكلَا ي ِعيجاِء ؛ ِلأَنَّ الرِقضِملَ ِباِلانطِْء فَحةُ الْواحبم ِهياِدٍث ، وطٍْء حِبو هأَن ِلمِن عيتنس ِمن

داِء ِفي مِقضِباِلان تا إذَا أَقَرأَمةً وعجر كَانَ ذَِلكو هذَا لَِزما فَِلهطِْئها ِبواِجعرم ارِة فَصا ِفي الِْعدِطئَهو هلَى أَنع هرقَِضي أَمنٍة ت
ِبها الِْعدةُ ثُم جاَءت ِبِه ِلِستِة أَشهٍر فَصاِعدا لَم يلْزمه ؛ ِلأَنَّ أَقَلَّ مدِة الْحمِل ِستةُ أَشهٍر فَِإذَا جاَءت ِبِه بعد الِْإقْراِر ِلِستِة 

  .فَلَم يلْزمه أَشهٍر عِلم أَنه حدثَ ِبِه بعد الِْإقْراِر 

 لَوا ، وهارإقْر ِصحلَى فَلَا يبح ِهيو ، تا أَقَرها أَننِلمعاِر وا ِبالِْإقْرها كَِذبقَّنيا ت؛ ِلأَن هٍر لَِزمهِة أَشِست ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن اَءتِإنْ جو
 فَأَنِت طَاِلق فَولَدت ولَديِن ِفي بطٍْن واِحٍد فَطَلُقَت ِبالْأَوِل وانقَضت الِْعدةُ ِبالثَّاِني ولَا يقَع ِبِه قَالَ ِلامرأَِتِه كُلَّما ولَدت ولَدا

ثَلَاثَةً و تلَدِإنْ وٌء ويش قَعةٌ فَلَا يِبينأَج ِهيا ، وفَهادص ثَ الثَّاِني؛ ِلأَنَّ الِْحن ةُ ِبالثَّاِلِث ؛ ِلأَنَّ طَلَاقالِْعد تقَضاناِن وطَلْقَت قَع
   كُلَّما تكَرر الْأَفْعالُ فَقَد تكَرر الْجزاُء ِبتكْراِر الشرِط ؛ ِلأَنها لَما ولَدت الْأَولَ

ِنها فَِإذَا ولَدت الثَّاِني طَلُقَت أُخرى ؛ ِلأَنَّ ِعدتها باِقيةٌ ما لَم تضع الثَّاِلثَ طَلُقَت واِحدةً وبِقيت معتدةً ِلبقَاِء الْولَِد ِفي بطْ
  .فَِإذَا وضعت الثَّاِلثَ انقَضت ِعدتها فَيصاِدفُها الطَّلَاق الثَّاِلثُ ، وِهي أَجنِبيةٌ فَلَا يقَع شيٌء 

  

   ذَا جاَءت ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن سنتيِن بانت ِمنه قَولُه فَِإ 

؛ ِلأَنها تِصري ِبوضِعِه منقَِضيةَ الِْعدِة ويثْبت نسبه ِلوجوِب الْعلُوِق ِفي النكَاِح أَو ِفي الِْعدِة ولَا يِصري مراِجعا ؛ ِلأَنه يحتِملُ 
   الطَّلَاِق ويحتِملُ الِْعدةَ فَلَا يِصري مراِجعا ِبالشك الْعلُوق قَبلَ

   قَولُه وِإنْ جاَءت ِبِه ِلأَكْثَر ِمن سنتيِن ثَبت نسبه وكَانت رجِعيةً  

ِتفَاِء الزِلان هِمن هأَن الطَّلَاِق فَالظَّاِهر دعب لُوقا ؛ ِلأَنَّ الْعاِجعرطِْء مِبالْو ِصريا فَيها ِمنن.   

  

   قَولُه والْمبتوتةُ يثْبت نسب ولَِدها إذَا جاَءت ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن سنتيِن  

  ؛ ِلأَنه يحتِملُ أَنْ يكُونَ الْحملُ قَاِئما وقْت الطَّلَاِق 
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 ِبِه ِلت اَءتِإذَا جو لُهقَو هبسن تثْبي قَِة لَمِم الْفُروي ِن ِمنيتناِم سم   

 ِرِه ِمن؛ ِلأَنَّ ِفي غَي وهس ذَا الْكَلَامِحِه هرقَالَ ِفي ش امرا حطْأَه؛ ِلأَنَّ و هكُونُ ِمنالطَّلَاِق فَلَا ي دعاِدثٌ بلَ حم؛ ِلأَنَّ الْح
هبسِب أَنَّ نالْكُت أْسر جراِبيِع إذَا خنِفي الْي ذَكَراِن وتنس هتدمِل ومولٌ ِبالْحغشا مهِحمِن ؛ ِلأَنَّ ريتنِبِه ِلس اَءتإذَا ج تثْبي 

ولَد حتى يخرج الرأْس وِنصف الْبدِن ِلأَقَلَّ ِمن سنتيِن أَو الْولَِد ِلأَقَلَّ ِمن سنتيِن ثُم انفَصلَ عنها ِلأَكْثَر ِمن سنتيِن لَا يلْزمه الْ
  يخرج ِمن ِقبِل الرجلَيِن الْأَكْثَر ِمن الْبدِن ِلأَقَلَّ ِمن سنتيِن والْباِقي ِلأَكْثَر ِمن سنتيِن 

  هِعيدإلَّا أَنْ ي لُهقَو   

اِن ؛ ِلأَنتايا ِفيِه ِروِديِقهصإلَى ت اجتحلْ يه اهعإذَا اد ِة ثُمٍة ِفي الِْعدهبا ِبشِطئَهِبأَنْ و هجو لَهو همزالْت فَقَد اهعإذَا اد ه.   

  

 بفَاِة والْو نيا با مهجوا زهنفَّى عوتالْم بسن تثْبيو لُهِن قَويتنس ني   

 هدعب وِل أَوخلَ الداٌء كَانَ قَبوس.  

وقَالَ زفَر إذَا جاَءت ِبِه بعد انِقضاِء ِعدِة الْوفَاِة ِلِستِة أَشهٍر لَا يثْبت النسب وذَِلك ِلعشرِة أَشهٍر وعشرِة أَياٍم ِمن يوِم الْوفَاِة 
و زنى ِبامرأٍَة فَحِبلَت ثُم تزوجها فَولَدت إنْ جاَءت ِبِه ِلِستِة أَشهٍر فَصاِعدا ثَبت نسبه وِإنْ جاَءت ِبِه ِلأَقَلَّ لَم يثْبت إلَّا ، ولَ

   .ي ِمن الزنا لَا يثْبت نسبه ولَا يِرثُ ِمنه أَنْ يدِعيه ولَم يقُلْ إنه ِمن الزنا أَما إذَا قَالَ هو ابِن

  

  هبسن تٍر ثَبهِة أَشِست لٍَد ِلأَقَلَّ ِمنِبو اَءتج ا ثُمِتهاِء ِعدِقضةُ ِباندتعالْم فَترتِإذَا اعو لُهقَو   

  ؛ ِلأَنه ظَهر كَِذبها ِبيِقٍني 

 و لُهِة قَوالِْعد دعوِث بداِل الْحِتمِلاح تثْبي ٍر لَمهِة أَشِبِه ِلِست اَءتِإنْ ج   

 ٍر ِمنهِة أَشِست ِلأَقَلَّ ِمن تلَدو ا ثُمرشعٍر وهةَ أَشعبا أَرِتهاِء ِعدِقضِبان تا إذَا أَقَرهجوا زهنفَّى عوتكَذَا الْماِر وِم الِْإقْروي
 تثْبي اِر لَمقِْت الِْإقْرو ا ِمناِعدٍر فَصهِة أَشِلِست هتلَدِإنْ وو هبسن تثَب.   
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 ِتهِبِولَاد دهشِنيفَةَ إلَّا أَنْ يأَِبي ح دِعن هبسن تثْبي ا لَملَدةُ ودتعالْم تلَدِإذَا وو لُهاِن إلَّا أَنْ قَوأَتراملٌ وجر لَاِن أَوجا ر
   يكُونَ هناك حملٌ ظَاِهر أَو اعِتراف ِمن ِقبِل الزوِج فَيثْبت النسب ِمن غَيِر شهادٍة 

مح لُهقَوفَاٍة وو أَو ِعيجر اِئٍن أَوطَلَاٍق ب ةً ِمندتعم تاٌء كَانوِر سغَي ِمن لُهقَوٍر وهِة أَشِست ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن اَءتِبأَنْ ج لٌ ظَاِهر
شأَنْ ت ِمن دةَ فَلَا بالِْولَاد جوالز كَرأَنو لُ ظَاِهرمح اكنإذَا كَانَ ه اهنعطُ مرةَ الْقَاِبلَِة شادهةً ؛ ِلأَنَّ شامِني تعٍة يادهش ده

  ِبِولَادِتها قَاِبلَةٌ ِلجواِز أَنْ تكُونَ ولَدت ولَدا ميتا وأَرادت إلْزامه ولَد غَيِرِه 

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يثْبت ِفي الْجِميِع ِبشهادِة امرأٍَة واِحدٍة  

ِلِقي قَاِئم اشأَةُ ؛ ِلأَنَّ الِْفرركُونَ الْمأَنْ ت دلَا بلَاِم والِْإس ركَاِح قَالَ فَخاِم الناِل ِقيا ِفي حِب كَمسالن لِْزمم اشالِْفرِة واِم الِْعد
  .ر زاده أَنها لَا تقْبلُ ِفي هذَا الْموِضِع حرةً مسِلمةً عدلَةً علَى قَوِلِهما وأَما شهادةُ الرجِل الْواِحِد فَذَكَر الِْإمام خواه

   .وِفي الْخلَاصِة تقْبلُ علَى أَصح الْأَقَاِويِل كَذَا ِفي الْمستصفَى 

  

 ا لَمهجوزِم توي ٍر ِمنهِة أَشِست لٍَد ِلأَقَلَّ ِمنِبو اَءتأَةً فَجرام جوزِإذَا تو لُهقَو هبسن تثْبي    

؛ ِلأَنَّ الْعلُوق ساِبق علَى النكَاِح فَلَا يكُونُ ِمنه وينفَِسخ النكَاح ؛ ِلأَنَّ من تزوج امرأَةً ، وِهي حاِملٌ لَم يجز ِنكَاحها إلَّا أَنْ 
مِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعننالز لُ ِمنمكُونَ الْحي لَم لُهقَوقٍْد ولَ ِفي عصح ه؛ ِلأَن رهالْم هملْزكَاِح يذَا النا ِفي هِطئَهإذَا و ٍد ثُممح

 هبسن تا ثَبنالز ِمن وقُلْ هي لَمو اهعا إذَا ادِعِه أَمدي ِني إذَا لَمعي هبسن تثْبي  

   َءت ِبِه ِلِستِة أَشهٍر فَصاِعدا ثَبت نسبه إذَا اعترف ِبِه قَولُه وِإنْ جا 

  يعِني أَنه إذَا لَم ينِفِه ِفي وقِْت النفِْي وكَذَا إذَا سكَت أَيضا يثْبت نسبه ؛ ِلأَنَّ الِْفراش قَاِئم والْمدةَ تامةٌ 

  دحِإنْ جو لُهِة قَوِبالِْولَاد دهشٍة تاِحدأٍَة ورِة امادهِبش هبسن تةَ ثَبالِْولَاد   

وكَذَا ِبرجٍل واِحٍد حتى لَو نفَاه يلَاِعن ؛ ِلأَنَّ النسب يثْبت ِبالِْفراِش وصورته منكُوحةٌ ولَدت فَقَالَ الزوج لَم تِلد ِبِه 
ا ؛ فَشلُهلُ قَوٍر فَالْقَوهِة أَشذُ ِستنم قَالَتٍر وهِة أَشعبذُ أَرنك متجوزلَفَا فَقَالَ تتاخ ثُم تلَدفَِإنْ و نلَاع فَاهأَةٌ فَنرِبِه ام تِهد

ِمن ِسفَاٍح ولَم يذْكُر اِلاسِتحلَاف وهو علَى الِْخلَاِف الْمعروِف وِإذَا ِلأَنَّ الظَّاِهر شاِهد لَها فَِإنها تِلد ظَاِهرا ِمن ِنكَاٍح لَا 
ثَ فَلَا يالِْحن تعا ادهِنيفَةَ ؛ ِلأَنأَِبي ح دِعن طْلُقت ِة لَملَى الِْولَادأَةٌ عرام تِهدفَش ِت طَاِلقت فَأَنلَدأَِتِه إذَا ورإلَّا قَالَ ِلام تثْب

 دٍة ِعنادهِر شغَي ِمن ِل طَلُقَتبِبالْح فرتاع قَد جوِإنْ كَانَ الزو ةٌ ِفي ذَِلكجا حهتاده؛ ِلأَنَّ ش طْلُقا تمهدِعنٍة وامٍة تجِبح
   ِضي إلَيِه وهو الِْولَادةُ وِعندهما يشترطُ شهادةُ الْقَاِبلَِة ؛أَِبي حِنيفَةَ ؛ ِلأَنَّ الِْإقْرار ِبالْحبِل إقْرار ِبما يفْ

   .ِلأَنه لَا بد ِمن حجٍة ِلدعواها الِْحنثَ 
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   قَولُه وأَكْثَر مدِة الْحمِل سنتاِن  

.  

 ِسِنني عبأَر اِفِعيقَالَ الشو  

 أَقَلُّهو لُهٍر قَوهةُ أَشِست    

   .فَبِقي ِللْحمِل ِستةُ أَشهٍر } وِفصالُه ِفي عاميِن { وقَالَ تعالَى } وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا { ِلقَوِلِه تعالَى 

   قَولُه وِإذَا طَلَّق الذِّمي الذِّميةَ فَلَا ِعدةَ علَيها 

  . ِعند أَِبي حِنيفَةَ إذَا كَانَ ذَِلك ِفي ِديِنِهم وكَذَا إذَا مات عنها هذَا

ِج ، ووالز قِلحاللَِّه و قِلح ِجبةَ تِنيفَةَ إنَّ الِْعدلَاِم ِلأَِبي حاِر الِْإسا ِفي دهةُ ؛ ِلأَنا الِْعدهلَيع دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ِهي
   .غَير مخاطَبٍة ِبحقُوِق اللَِّه كَالصلَاِة والصوِم والزوج قَد أَسقَطَ حقَّه ؛ ِلأَنه لَا يعتِقده حقا 

  

  كَاحالن ازا جنالز اِملُ ِمنالْح تجوزِإذَا تو لُهقَو   

هو ، عضى تتا حفَقَةَ لَهلَا ناِء وِة ممراِمِل ِلحِج الْحوزت ِمن عنالْمو ةَ لَهمراِني لَا حاَء الزٍد ؛ ِلأَنَّ ممحمِنيفَةَ ولُ أَِبي حذَا قَو
  الْواِطِئ 

   قَولُه ولَا يطَؤها حتى تضع حملَها  

 لَامِه السلَيِلِه عاِملٌ { ِلقَووطَأُ حلَا ت عضى تتا } حطَأَهأَنْ ي لَه وزجفَي اِنيالز وكُونَ هإلَّا أَنْ ي.  

ِحيحص كَاحفَالن هِمن هأَن لَ إذَا أَقَرمالْح جوالز كَرا إذَا أَنِفيم الِْخلَافو ا فَاِسدنالز لَى ِمنبالْح ِنكَاح فَرزو فوسو يقَالَ أَبو 

ِباِلاتفَاِق ولَا يمنع ِمن وطِْئها ولَها النفَقَةُ ِعند الْكُلّ ثُم إذَا جاَءت ِبالْولَِد ِلِستِة أَشهٍر فَصاِعدا بعد النكَاِح ثَبت نسبه ويِرثُ 
هبسن تثْبلَا ي ذَِلك ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن اَءتِإنْ جو هِمنلَمأَع اَللَّهاِت واِقعكَذَا ِفي الْو هِرثُ ِمنلَا يو    
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   النفقات  كتاب 

ِه النفَقَةُ ِفي اللُّغِة مشتقَّةٌ ِمن النفَاِق وهو الْهلَاك يقَالُ نفَق فَرسه إذَا هلَك سميت ِبذَِلك ِلما ِفيها ِمن صرِف الْماِل وِإهلَاِك
 اللَّه هِحمٍب قَالَ ربس ٍب أَوسفَقَِة ِبنقَاِق النِتحاس نةٌ عارِع ِعبرِفي الش  

   النفَقَةُ واِجبةٌ ِللزوجِة علَى زوِجها  

ٍد فَلَا نفَقَةَ لَها إلَّا ِبالتبِوئَِة وِإنما تِجب ِفي النكَاِح الصِحيِح سواٌء كَانت حرةً أَو مكَاتبةً أَما إذَا كَانت أَمةً أَو مدبرةً أَو أُم ولَ
  وِعدِتِه أَما الْفَاِسد وِعدته فَلَا نفَقَةَ لَها ِفيِه 

   قَولُه مسِلمةً كَانت أَو كَاِفرةً  

ِة ِهي الْمأْكُولُ والْمشروب وهو الطَّعام ِمن غَاِلِب قُوِت الْبلَد والِْإدام ِمن غَاِلِب أُدِم الْبلَِد فَِإذَا يعِني ِبالْكَاِفرِة الِْكتاِبيِة والنفَقَ
اٍم ما ِبطَعهأِْتيِه أَنْ يلَيع بجئَاِت وياِت الْهذَو ِمن تِز إنْ كَانبالْخِن والطَّح ِمن تعنتكُونَ امِغي أَنْ تبنلَا يِإلَّا فَلَا وٍأ ويه

النفَقَةُ دراِهم ؛ ِلأَنَّ السعر يغلُو ويرخص ويِجب علَيِه آلَةُ الطَّبِخ وآِنيةُ الْأَكِْل والشرِب ِمثْلُ الْكُوِز والْجرِة والِْقدِر والِْمغرفَِة 
و اِه ذَِلكبأَشو عم ِجبا تكِْمهِفي ح نمِة وجوفَقَةُ الزالِْملِْك فَنِب وسالنِة وِجيواٍع ِبالزواِن ِبثَلَاثَِة أَنسلَى الِْإنفَقَةُ عالن ِجبت

شا تها ؛ ِلأَنلَا ِبكُفِْرهأَِة وراِر الْمسقُطُ ِبيسلَا تاِر وسالِْإعاِر وسا الْيفِْسهِليِم نسِبت ِجبا تهةَ ؛ ِلأَنضاوعالْم ِبه.  

ونفَقَةُ النسِب ثَلَاثَةُ أَضرٍب ِمنها نفَقَةُ الْأَولَاِد وِهي تِجب علَى الْأَِب موِسرا كَانَ أَو معِسرا إلَّا أَنه يعتبر أَنْ يكُونَ الْولَد حرا 
 كَذَِلك وأَنْ يكُونَ الْولَد فَِقريا أَما إذَا كَانَ لَه مالٌ فَنفَقَته ِفي ماِلِه وِمنها نفَقَةُ الْواِلديِن فَتِجب علَى الْولَِد إذَا كَانَ والْأَِب

   رحاِمموِسرا وهما معِسراِن ولَا تسقُطُ ِبكُفِْرِهما وِمنها نفَقَةُ ذَِوي الْأَ

 كُفِْرِهم عم ِجبلَا تونَ وِسرعم مها ووِسرِه إذَا كَانَ ملَيع ِجبت.  

  وأَما نفَقَةُ الِْملِْك فَتِجب علَيِه نفَقَةُ عِبيِدِه وِإماِئِه علَى ما يأِْتي بيانه إنْ شاَء اللَّه تعالَى 

   سها ِفي منِزِلِه فَعلَيِه نفَقَتها وِكسوتها وسكْناها قَولُه إذَا سلَّمت نفْ 

 فوسأَِبي ي نِج عوِت الزيقَلْ إلَى بنت ِإنْ لَمفَقَةُ وا النلَه ِجبقِْد تِة الْعِصح دعِة بايوِفي ظَاِهِر الرا وهفْسا نِليِمهسِط ترِبش
اع هِزِلِه أَننإلَى م قَلَتتا انم دعا باًء فَأَمِتدفَقَةُ ابالن ِجبلَا ت ذَِلك دوجي ِج فَِإذَا لَموِت الزيا إلَى بِتقَالَهفَقَِة انوِب النجِلو ربت

فوسلَ أَِبي يقَو اللَّه هِحمر وِريالْقُد ارتاخفَقَةُ والن ِجبا إلَى تِلهوحلَ تفَقَةَ قَبالن تا إذَا طَلَبها إنضأَي فوسأَِبي ي نعو 
 حقُّها وِإنْ طَالَبها بيِت الزوِج فَلَها النفَقَةُ ما لَم يطَاِلبها ِبالنقْلَِة ؛ ِلأَنَّ النقْلَةَ حق لَه والنفَقَةَ حق لَها فَِإذَا ترك حقَّه لَم يسقُطْ

ِبالنقْلَِة فَامتنعت إنْ كَانَ ذَِلك ِلتستوِفي مهرها فَلَها النفَقَةُ ؛ ِلأَنَّ الْمهر حقُّها والنفَقَةَ حقُّها والْمطَالَبةُ ِبأَحِد الْحقَّيِن لَا 
 ا إذَا كَانَ قَدأَمو رِقطُ الْآخسةٌ تاِشزا نها ؛ ِلأَنفَقَةَ لَهفَلَا ن تعنتلًا فَامجؤكَانَ م ا أَوهرها مطَاهأَع  
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   قَولُه يعتبر ذَِلك ِبحاِلِهما جِميعا موِسرا كَانَ الزوج أَو معِسرا  

فِْسريتى ووِه الْفَتلَيعاِف وصالْخ ارِتيذَا اخِإنْ هاِر وسفَقَةُ الِْإعِن فَنيِسرعا مِإنْ كَاناِر وسفَقَةُ الْين ِجبِن تيوِسرا مإذَا كَان ه
 الِْإعساِر ِلقَوِلِه كَانت كَرها وهو موِسر فَدونَ نفَقَِة الْموِسراِت وفَوق نفَقَِة أَسلَفَها وِإنْ كَانَ معِسرا ، وِهي موِسرةٌ فَنفَقَةُ

  } ِلينِفق ذُو سعٍة ِمن سعِتِه { تعالَى 

   قَولُه وِكسوتها  

  .، وِهي ِدرعاِن وِخماراِن وِملْحفَةٌ 

   وِفي الْيناِبيِع إذَا كَانَ معِسرا يفْرض علَيِه ِفي

مار وِكساٌء وِفي الصيِف ِدرع وِخمار وِملْحفَةٌ وِإنْ كَانَ موِسرا يفْرض علَيِه ِفي الشتاِء الشتاِء ِدرع هرِوي وِملْحفَةٌ وِخ
ي الصيِف ِدرع ِدرع هرِوي وِملْحفَةٌ ِدينوِريةٌ وِخمار إبريسم وِكساٌء وِلخاِدِمها قَِميص وِإزار وِكساٌء ويفْرض لَها ِف

سابوِري وِخمار إبريسم وِملْحفَةٌ ، ولَو فُِرض لَها الِْكسوةُ ِفي مدِة ِستِة أَشهٍر لَيس لَها شيٌء حتى تمِضي الْمدةُ فَِإنْ 
عا مهتلَِبس ثُ لَويِبح تا إنْ كَانهِضيلَ مقَب قَترخِة إنْ تدالْم دعب بالثَّو ِقيِإنْ بو تبجِإلَّا وو ِجبت لَم قرختت ا لَمادت

ا وكَذَا إذَا كَانَ بقَاؤه ِلعدِم اللُّبِس أَو ِللُبِس ثَوٍب غَيِرِه أَو ِللُبِسِه يوما دونَ يوٍم فَِإنه يفْرض لَها ِكسوةٌ أُخرى وِإلَّا فَلَ
أَمسكَت نفَقَتها ولَم تنِفقْها فَِإنه يفْرض لَها نفَقَةٌ أُخرى فَِإنْ لَِبست ِكسوتها لُبسا معتادا فَتخرقَت قَبلَ الْوقِْت جدد لَها 

رغَي ِجبِة لَا يدِفي الْم قرختت ِإذَا لَمى ورأُخ ِدينجا قَالَ الْخه.  

  .ولَو سِرق الثَّوب لَا يِجب غَيره وِإنْ قَترت علَى نفِْسها ِفي النفَقَِة وفَضلَ ِمنها شيٌء ِفي الْمدِة وجب غَيرها 

يا فَلَا شهدةُ ِعنوالِْكسفَقَةُ والن تاعاِبيِع إذَا ضنِفي الْيِج فَِإنْ وواِل الزِر حلَى قَدع هِرشفْتا تا مهِطيعِه أَنْ يلَيع ِجبيا وَء لَه
 كَانَ موِسرا وجب علَيِه طَنفَسةٌ ِفي الشتاِء وِنطْع ِفي الصيِف وعلَى الْفَِقِري حِصري ِفي الصيِف وِلبد ِفي الشتاِء ولَا تكُونُ

 الِْخطِْميِر ودالسِن وهالدِط وشكَالْم خسِزيلُ الْويِبِه و ظَّفنتا تا ملَه ِجبيو ِصريالْح ِرشفْتأَنْ ي دعإلَّا ب طْعالنةُ وفَسالطَّن
و ابا الِْخضأَملَِد وِل الْبِة أَهادلَى عوِن عابالصاِن ونالْأُشِه ولَيع ِجبفَي ا الطِّيبأَماِرِه وِتيلَى اخع ولْ هب هملْزلُ فَلَا يالْكُح

   ِمنه ما يقْطَع ِبِه السهوكَةَ لَا غَير ويِجب علَيِه ما

ِب ولَا الْفَصاِد ولَا الْحجاِم وعلَيِه ِمن الْماِء ما تغِسلُ ِبِه ِثيابها يقْطَع ِبِه الصنانَ ولَا يِجب علَيِه الدواُء ِللْمرِض ولَا أُجرةُ الطَِّبي
ا وهإلَي قَلَهاَء ناِر إنْ شِبالِْخي وا فَههكَر تِة فَِإنْ كَانابنالْج ِل ِمنساِء ِللْغاُء الْمِه ِشرلَيع سلَيِخ وسالْو ا ِمنهندباَء أَِذنَ وِإنْ ش

 اسدِه ملَيع ِجبيوِء وضاُء الْوِه ملَيع ِجبيا وهإلَي قُلُهني نم ترأْجتةً اسوِسرم تِإنْ كَانا وفِْسهِلن قُلَهنِلت بذْها أَنْ تلَه
   .ِللرجِل 
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 فِْسهِليِم نست ِمن تعنتفَِإنْ ام لُهفَقَةُ قَوا النا فَلَههرها مهفِّيوى يتا ح   

يعِني الْمهر الْمعجلَ أَما إذَا كَانَ مؤجلًا فَلَيس لَها أَنْ تمنع نفْسها ِعندهما ِخلَافًا ِلأَِبي يوسف وكَذَا بعد حلُوِل الْأَجِل ِفي 
إذَا كَانَ بعضه مؤجلًا وبعضه حالًا واستوفَت الْحالَّ لَيس لَها أَنْ تمتِنع ِعندهما وكَذَا لَو أَجلَته بعد ظَاِهِر الروايِة وكَذَا 

  .الْعقِْد أَجلًا معلُوما لَيس لَها أَنْ تمنع نفْسها 

 عنما أَنْ تلَه فوسو يقَالَ أَبا ولَ ِبهخا فَِإنْ دلَ ِبهخد كُني وِل إذَا لَمِذِه الْفُصِميِع هِل ِفي ججؤِتيفَاِء الْما إلَى اسهفْسن
  .فَلَيس لَها أَنْ تمنع نفْسها ِعندهما 

 الدخولُ ِبِرضاها حتى لَو كَانت مكْرهةً أَو صِبيةً أَو مجنونةً لَا وقَالَ أَبو حِنيفَةَ لَها أَنْ تمنع نفْسها والِْخلَاف ِفيما إذَا كَانَ
 لَها قَالَ ِفي يسقُطُ حقُّها ِمن الْحبِس ِبالِْإنفَاِق وينبِني علَى هذَا اسِتحقَاق النفَقَِة فَِعند أَِبي حِنيفَةَ لَها النفَقَةُ وِعندهما لَا نفَقَةَ

 فَقَهِزيلُ النوِل لَا يخالد دعب قَهداِء الصِتغِلاب اعِتناِلامِنيفَةَ وِة ِلأَِبي حظُومنالْم.  

 لَا وصورته تزوجها علَى أَلِْف وِفي مقَالَاِت أَِبي يوسف رِحمه اللَّه وِإنْ يكُن صداقُها مؤجلَا فَقَبلَ نقِْد مهِرها الدخولُ
ِدرهٍم مؤجلَةً إلَى سنٍة فَلَيس لَه أَنْ يدخلَ ِبها ِعند أَِبي يوسف قَبلَ أَنْ ينقُدها ولَها أَنْ تمتِنع حتى يعِطيها جِميعه وِعندهما 

ا أَنْ تلَه سلَيو ذَِلك لَه ِنعتم.   

  

   قَولُه وِإنْ نشزت فَلَا نفَقَةَ لَها حتى تعود إلَى منِزِلِه  

ن تا كَانهلَيوِل عخالد ِمن هتعنا فَمِتهيا ِفي باِكنس جوفَِإنْ كَانَ الز قِر حيِر إذِْنِه ِبغيِتِه ِبغيب ا ِمنهوجرخ وزشةً إلَّا إذَا الناِشز
   .سأَلَته أَنْ يحولَها إلَى منِزِلِه أَو يكْتِري لَها ومنعته ِمن الدخوِل كَانَ لَها النفَقَةُ 

  

   قَولُه وِإنْ كَانت صِغريةً لَا يستمِتع ِبها فَلَا نفَقَةَ لَها وِإنْ سلَّمت إلَيِه  

 اِلامِتناع ِلمعنى ِفيها وأَما الْمهر فَيِجب فَِإنْ كَانت ِممن ينتفَع ِبها ِلِلاسِتئْناِس أَو ِللِْخدمِة فَأَمسكَها ِفي بيِتِه فَلَها النفَقَةُ ؛ ِلأَنَّ
.   

  

   ُء والْمرأَةُ كَِبريةٌ فَلَها النفَقَةُ ِمن ماِلِه قَولُه وِإنْ كَانَ الزوج صِغريا لَا يقِْدر علَى الْوطْ 

 تِإنْ كَانا وِبه ِتعمتسا يدلُغَ حبى تتا حفَقَةَ لَهفَلَا ن اعِطيقَاِن الِْجماِن لَا يِغريا صمِلِه فَِإنْ كَانَ ِكلَاهِقب اَء ِمنج زج؛ ِلأَنَّ الْع
يضةً مرضا لَا يمِكنه الْوصولُ إلَيها فَطَلَبت النفَقَةَ ولَم يكُن نقَلَها فَلَها النفَقَةُ إذَا لَم تمتِنع ِمن اِلانِتقَال ِعند طَلَِبِه الزوجةُ مِر

   .وِإنْ امتنعت ِمن اِلانِتقَاِل فَلَا نفَقَةَ لَها 
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   ق الرجلُ امرأَته فَلَها النفَقَةُ والسكْنى ِفي ِعدِتها رجِعيا كَانَ الطَّلَاق أَو باِئنا قَولُه وِإذَا طَلَّ 

  .وكَذَا الِْكسوةُ أَيضا 

ها السكْنى ِبلَا نفَقَةٌ والْمبانةُ ِبالْخلِْع والِْإيلَاِء واللِّعاِن وقَالَ الشاِفِعي لَا نفَقَةَ ِللْمبتوتِة إلَّا أَنْ تكُونَ حاِملًا فَِإنْ كَانت حاِئلًا فَلَ
الَ وِردِة الزوِج ومجامعِة أُمها ِفي النفَقَِة سواٌء ، ولَو ادعت الْمطَلَّقَةُ أَنها حاِملٌ أَنفَق علَيها إلَى سنتيِن منذُ طَلَّقَها قَ

الْخجنِدي ، ولَو أَنَّ امرأَةً تطَاولَت ِعدتها فَلَها النفَقَةُ والسكْنى وِإنْ امتد ذَِلك إلَى عشِر ِسِنني ما لَم تدخلْ ِفي حد الِْإياِس 
   .فَها ِباَللَِّه ما انقَضت ِعدتها وتنقَِضي الِْعدةُ ِبالشهوِر بعد ذَِلك فَِإنْ اتهمها حلَّ

  

   قَولُه ولَا نفَقَةَ ِللْمتوفَّى عنها زوجها  

اواِل كَذَا ِفي الْفَتِميِع الْمج فَقَةُ ِمنا الناِملٌ فَلَهح ِهيلٍَد ، وو أُم تاِئلًا إلَّا إذَا كَانح اِملًا أَوح تاٌء كَانوس ا لَممِإنى و
 ِصحذَا لَا يهِر ، ويا ِفي ِملِْك الْغاهنبجا أَواهنبجأَو ثَِة فَلَورالَ إلَى الْوِت زيالْم ا ؛ ِلأَنَّ ِملْكهجوا زهنفَّى عوتفَقَةُ الْمن ِجبت

.   

  

   ِة ِبمعِصيٍة فَلَا نفَقَةَ لَها قَولُه وكُلُّ فُرقٍَة جاَءت ِمن ِقبِل الْمرأَ 

 ناب تكَّنا إذَا مأَمِة واِشركَالن قِر حيا ِبغهفْسةً ناِنعم تارا صها ؛ ِلأَنفِْسهن ِكيِنِه ِمنمت ِج أَووِن الزقِْبيِل ابتِة ودِمثْلُ الر
ا ِفي الِْعدفِْسهن ا ِمنِجهوى زكْنالسفَقَةُ والن تادع تلَما فَِإنْ أَسهفَقَتن قَطَتِة سِفي الِْعد تدتِإنْ ارا وهفَقَتقُطْ نست ِة لَم

ِلع اِق أَوتِللْع اِك أَورا ِللِْإدهفْسن تارتا إذَا اخاٍح كَمبٍب مبقَةُ ِبسالْفُر اَءتا إذَا جأَما فَِإنَّ وولٌ ِبهخدم ِهيِم الْكَفَاَءِة ، ود
 هى فَِإنكْنالسفَقَِة والن ِمن ِرئَهبِط أَنْ ترا ِبشهلَعى إلَّا إذَا خكْنالسفَقَةُ وا النوِل فَلَهخالد دعا بهلَعخ لَوى ، وكْنالسفَقَةَ وا النلَه

الن أُ ِمنربي هناُء عرالِْإب ِصحالَى فَلَا يعاللَّه ت قاِلِص حى خكْنى ؛ ِلأَنَّ السكْنونَ السفَقَِة د.   

  

   قَولُه وِإنْ طَلَّقَها ثُم ارتدت سقَطَت نفَقَتها  

  .سواٌء كَانَ الطَّلَاق باِئنا أَو رجِعيا 

ا طَلَّقَها ثَلَاثًا ثُم ارتدت سقَطَت نفَقَتها وِإنْ مكَّنت ابن زوِجها ِمن نفِْسها بعد الطَّلَاِق فَلَها النفَقَةُ والْفَرق وِفي الِْهدايِة إذَ
   .تحبس أَنَّ الْمرتدةَ تحبس حتى تتوب ولَا نفَقَةَ ِللْمحبوسِة والْممكِّنةُ لَا 
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   قَولُه وِإذَا حِبست الْمرأَةُ ِفي ديٍن أَو غَصبها رجلٌ كَرها فَذَهب ِبها أَو حجت مع غَيِر محِرٍم فَلَا نفَقَةَ لَها  

قَةُ وِإنْ كَانت تقِْدر فَلَا نفَقَةَ لَها ؛ ِلأَنَّ الْمنع ِباخِتياِرها وِفي الْكَرِخي إذَا حِبست ِفي الديِن لَا تقِْدر علَى وفَاِئِه فَلَها النفَ
ا إذَا غَصأَمو حلَى الْأَصفَقَةُ عا النا فَلَههلَيع ٍن لَهيِبد جوا الزهسبِإنْ حِن ويهجا ِفي الْوفَقَةَ لَهلَا ن هلَى أَنى عوالْفَتلٌ وجا رهب

كَرها فَذَهب ِبها أَشهرا فَلَا نفَقَةَ لَها ؛ ِلأَنَّ هذَا عذْر ِمن ِجهِة آدِمي وعن أَِبي يوسف لَها النفَقَةُ ؛ ِلأَنَّ هذَا لَيس ِبسبٍب 
ي محرٍم يعِني ِحجةَ الِْإسلَاِم واحترز عما إذَا حجت ِبمحرٍم فَِإنَّ لَها ِمنها والْفَتوى علَى الْأَول وقَولُه أَو حجت مع غَيِر ِذ

اِء فَرِلأَد وا همإن عنالْمو ِجدو قَد ِليمسِزِلِه ؛ ِلأَنَّ التنا إلَى مقَلَهن قَد جوإذَا كَانَ الز فوسأَِبي ي دفَقَةَ ِعنا النهلَيٍض ع
  .فَصارت كَالصاِئمِة ِفي رمضانَ 

وقَالَ محمد لَا نفَقَةَ لَها سواٌء حجت ِبمحرٍم أَو لَا وهو الْأَظْهر ؛ ِلأَنها ماِنعةٌ ِلنفِْسها وأَما إذَا حجت قَبلَ النقْلَِة فَلَا نفَقَةَ 
ِع ، ولَو حجت ِبمحِرٍم ثُم إذَا وجبت لَها النفَقَةُ ِعند أَِبي يوسف إنما تِجب نفَقَةُ الْحضِر دونَ السفَِر ؛ ِلأَنها لَها ِبالِْإجما

ا يحتاج إلَيها سقَطَت نفَقَتها وأَما إذَا حج الزوج معها الْمستحقَّةُ علَيِه فَِإنْ جاورت ِبمكَّةَ أَو أَقَامت بعد أَداِء الْحج إقَامةً لَ
فَلَها النفَقَةُ إجماعا ؛ ِلأَنه متمكِّن ِمن اِلاسِتمتاِع ِبها ِفي طَِريِقِه ويِجب علَيِه نفَقَةُ الْحضِر دوِن السفَِر ولَا يِجب الِْكرى 

أَمو ذَِلك ا ِمنهعنِج موا ؛ ِلأَنَّ ِللزهعم جوالز كُني ا إذَا لَماعما إجفَقَةَ لَهِع فَلَا نطَوِللت تجا إذَا ح.   

  

   قَولُه وِإذَا مِرضت ِفي بيِت زوِجها فَلَها النفَقَةُ  

الْما وفِْسهةٌ ِلنلِّمسا مها ؛ ِلأَنهسميا وِبه أِْنستسي هفَِإن قَاِئم اسِتبِلأَنَّ اِلاحا وفَقَتهقُوِط نِفي س ذَِلك ثِّرؤِل اللَِّه فَلَا يِقب ِمن عن
فْسن تلَّمإذَا س فوسأَِبي ي نعِض وياِرٍض كَالْحِلع وا همإن اِنعالْمو تيفَظُ الْبحتقُِّق وحفَقَةُ ِلتا النفَلَه تِرضم ا ثُمه

التسِليِم وِإنْ مِرضت ثُم سلَّمت لَا تِجب ؛ ِلأَنَّ التسِليم لَم يِصح ، وهذَا حسن وِفي لَفِْظ الِْكتاب إشارةٌ إلَيِه حيثُ قَالَ 
ِج احوِزِل الزنِفي م تِرضِإنْ مقَاِء لَا وتقَالَ ِفي الر فوسا يت أَبِمعةَ ساعِسم نا قَالَ ابِت أَِبيهيِفي ب تِرضا إذَا ممع زرت

مي ه؛ ِلأَن ذَِلك دعا بمهدر لَه سلَيفَقَةُ وا النا فَلَهقَلَها فَِإذَا نقُلْهني ا لَما مهفَقَتن هملْزطِْء يِر الْويا ِبغِبه اعتِتماِلاس هِكن
   .كَالْحاِئِض 

  

   قَولُه ويفْرض علَى الزوِج إذَا كَانَ موِسرا نفَقَةُ خاِدِمها  

را فَهِذِه ِروايةُ الْحسِن عن أَِبي حِنيفَةَ ، ؛ ِلأَنَّ علَيِه أَنْ يِقيم من يصِلح طَعامها وشرابها وأَما شرطُه ِفي ذَِلك كَونه موِس
  وِهي الْأَصح وعنه أَيضا يفْرض لَها ذَِلك وِإنْ كَانَ معِسرا وهو قَولُ محمٍد 
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   قَولُه ولَا يفْرض ِلأَكْثَر ِمن خاِدٍم  

  .واِحد ، هذَا ِعندهما 

 يوسف إنْ كَانَ لَها خاِدماِن فَرض لَهما ؛ ِلأَنها قَد تحتاج إلَى خاِدميِن أَحدهما يخدمها ِفي منِزهلَا والثَّاِني ترِسلُه وقَالَ أَبو
بويها ويقِْضي حواِئجها ولَهما أَنَّ الزوج لَو قَام ِبِخدمِتها إلَى زوِجها يطْلُب ِمنه النفَقَةَ ويبتع لَها ما يصلُح لَها وترِسلُه إلَى أَ

لُوكمالْم وه اِدمالْخاِحٍد وو ِمن أَكْثَر ِقيمأَنْ ي هملْزي فِْسِه لَمن قَامم هرغَي اِدٍم فَكَذَا إذَا أَقَامفَقَةُ خن هملْزي فِْسِه لَمِبن ِقيلَ أَيو 
   .خاِدٍم كَانَ حرةً كَانت أَو مملُوكَةَ الْغيِر ، والْمنكُوحةُ إذَا كَانت أَمةً لَا تستِحق نفَقَةَ الْخاِدِم 

  

   قَولُه وعلَيِه أَنْ يسِكنها ِفي داٍر منفَِردٍة لَيس ِفيها أَحد ِمن أَهِلِه  

  نها قَد تستِضر ِبمن يدخلُ علَيها ويخاف ِمنه علَى متاِعها وقَد يمنعها ِمن الْمعاشرِة مع زوِجها ؛ ِلأَ

  ذَِلك ارتخإلَّا أَنْ ت لُهقَو   

  ؛ ِلأَنها رِضيت ِبِإسقَاِط حقِّها 

 لَدو ِإنْ كَانَ لَهو لُها قَوهعم هِكنسا أَنْ تهلَيع سا فَلَيِرهغَي ِمن    

   .؛ ِلأَنه يمنعها ِمن الْمعاشرِة مع زوِجها وقَد تخاف ِمنه علَى متاِعها 

  

 ا الدلَهأَهِرِه وغَي ا ِمنهلَدوا واِلِديهو عنمِج أَنْ يوِللزو لُها قَوهلَيولَ عخ   

؛ ِلأَنَّ علَيها الْخلْوةَ معه ِفي أَي وقٍْت شاَء وِبدخوِل هؤلَاِء يتعذَّر ذَِلك وِقيلَ لَا يمنع واِلِديها ِمن الدخوِل علَيها ِفي 
ِبس قِْديراِرِم التحالْم ا ِمنِرهِفي غَيةً وروِع مبالْأُس ِحيحالص وهٍة ون  

   قَولُه ولَا يمنعهم ِمن النظَِر إلَيها وكَلَامها ِفي كُلِّ وقٍْت شاُءوا  

   . ِمن الْخروِج إلَى الْواِلديِن ِلما ِفي ذَِلك ِمن قَِطيعِة الرِحِم وِلأَنَّ أَهلَها لَا بد لَهم ِمن افِْتقَاِدِهم والِْعلِْم ِبحاِلها ولَا يمنعها

  

   قَولُه ومن أَعسر ِبنفَقَِة زوجِتِه لَم يفَرق بينهما ويقَالُ لَه استِديِني علَيِه  

ديِن وِإنْ لَم يرض الزوج وِإنْ استدانت ِبغيِر إذِْنِه كَانت فَاِئدةُ الِْإذِْن ِفي اِلاسِتدانِة أَنها تِحيلُ الْغِرمي علَى الزوِج فَيطَاِلبه ِبال
 تِني إذَا كَانعِج يولَى الزع ذَِلك َء ِمنيلَا شةٌ وعطَوتم فَِهي اِكما الْحهرأْملَ أَنْ يقَب تاندتِإنْ اسةً واصا خهلَيةُ عطَالَبالْم

   .نفَقَةُ لَم تفْرض لَها علَيِه قَبلَ ذَِلك أَما إذَا كَانت قَد فُِرضت لَم تكُن متطَوعةً بلْ يكُونُ دينا علَى الزوِج ال
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 ِة فَرِجيوِبالزِرٍف ِبِه وتعٍل مجِد رالٌ ِفي يم لَهلُ وجالر ِإذَا غَابو لُهاِئِب قَوِة الْغجوفَقَةَ زاِل نالْم الْقَاِضي ِفي ذَِلك ض
   وأَولَاِدِه الصغاِر وواِلِديِه 

ا أَونيد ِدِه أَوةً ِفي يانالُ أَماٌء كَانَ الْموس ِه ِبذَِلكلَيقِْضي عي هفَِإن ِرفتعي لَمو الْقَاِضي ِبذَِلك ِلمكَذَا إذَا عا إذَا وأَمةً وبارضم 
  جحد أَحد الْأَمريِن فَِإنه لَا يقِْضي علَيِه 

  كَِفيلًا ِبذَِلك مهذُ ِمنأْخيو لُهقَو   

يم الْبينةَ علَى طَلَاِقها أَو علَى اسِتيفَاِئها ؛ ِلأَنَّ الْقَاِضي ناِظر محتاطٌ وِفي أَخِذ الْكَِفيِل نظَر ِللْغاِئِب ؛ ِلأَنه إذَا وصلَ ربما يِق
نفَقَتها فَيضمن الْكَِفيلُ وكَذَا أَيضا يحلِّفُها الْقَاِضي ِباَللَِّه ما أَعطَاها النفَقَةَ أَو لَم يكُن بينكُما سبب يسِقطُ النفَقَةَ ِمن نشوٍز 

  أَو غَيِرِه 

   قَولُه ولَا يقِْضي ِبنفَقٍَة ِفي ماِل الْغاِئِب إلَّا ِلهؤلَاِء  

فُِسِهمذُوا ِبأَنأْخأَنْ ي مذَا كَانَ لَهِلهاِء الْقَاِضي ولَ قَضةٌ قَباِجبلَاِء وؤفَقَةَ هِن ؛ ِلأَنَّ نياِلدالْوو ارغالص لَادالْأَوةَ وجوِني الزعي 

 مةً لَهاناُء الْقَاِضي إعفَكَانَ قَض.  

أَما غَيرهم ِمن الْمحاِرِم إنما تِجب نفَقَتهم ِبالْقَضاِء والْقَضاُء علَى الْغاِئِب لَا يجوز وقَالَ أَبو حِنيفَةَ يجوز ِللْأَبويِن أَنْ يِبيعا 
با الْعروض ِفي نفَقَِتِهما ِبقَدِر حاجِتِهما ولَا يِبيعاِن الْعقَار ولَيس ِللْقَاِضي أَنْ يعتِرض علَيِهما ِفي ذَِلك علَى الْولَِد إذَا كَانَ غَاِئ

 ا ذَِلكملَه سلَي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ونَ الْأُمد الْأَب عيلَّى الْبوتاَلَِّذي يو.   

  

   قَولُه وِإذَا قَضى الْقَاِضي لَها ِبنفَقَِة الِْإعساِر ثُم أَيسر فَخاصمته إلَى الْقَاِضي تمم لَها نفَقَةَ الْموِسِر  

   .؛ ِلأَنه تجدد لَها حق ِبيساِرِه 

  

 ا الزهلَيع ِفقني ةٌ لَمدم تضِإذَا مو لُهقَو فَقَةَ أَوا النلَه ضكُونَ الْقَاِضي فَرا إلَّا أَنْ يَء لَهيفَلَا ش ِبذَِلك هتطَالَبا وِفيه جو
   صالَحت الزوج علَى ِمقْداِرها فَيقِْضي لَها ِبنفَقَِة ما مضى 

ا يستِحكُم الْوجوب ِفيها إلَّا ِبالْقَضاِء أَما إذَا فَرض الْقَاِضي لَها النفَقَةَ فَلَم ينِفق ؛ ِلأَنَّ النفَقَةَ ِصلَةٌ ولَيست ِبِعوٍض ِعندنا فَلَ
وا الزهضكَذَا إذَا فَرِتِه وا ِفي ِذمنيد ِصريا ته؛ ِلأَن ةُ ِبذَِلكطَالَبا الْمةٌ كَانَ لَهدم تضى متا حهلَيا عِطلَاِحهفِْسِه ِباصلَى نع ج
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 اِء أَوا ِبالْقَضنيد تارِإذَا صِه ولَيِة الْقَاِضي عِولَاي ى ِمنفِْسِه أَقْولَى نع هتاِكِم ؛ ِلأَنَّ ِولَايِض الْحفَر ِمن آكَد هض؛ ِلأَنَّ فَر
  ا إذَا مات أَحدهما أَو وقَعت الْفُرقَةُ ِحينِئٍذ تسقُطُ ِباِلاصِطلَاِح لَم تسقُطْ ِبطُوِل الزماِن إلَّ

  قَطَتس ورهش تضم فَقَِة أَوِه ِبالنلَيى عا قَضمدعب جوالز اتِإذَا مو لُهقَو   

 ِبالْموِت كَالِْهبِة تبطُلُ ِبالْموِت قَبلَ الْقَبِض ، ولَو أَبرأَت زوجها ِمن وكَذَا إذَا ماتت الزوجةُ ؛ ِلأَنَّ النفَقَةَ ِصلَةٌ والصلَةُ تبطُلُ
 النفَقَةَ علَى نفَقَِتها ِفي الْأَوقَاِت الْمستقْبلَِة لَم تِصح الْبراَءةُ ؛ ِلأَنها براَءةٌ عما سيِجب فَلَا يِصح ، ولَو فَرض الْقَاِضي لَها

الزوِج وأَنفَقَت ِمن ماِلها فَلَها الرجوع ِفي ماِل الزوِج ما داما حييِن وتسقُطُ ِبموِت أَحِدِهما إلَّا أَنْ يكُونَ ما أَنفَقَته دينا 
   .ِبأَمِر الْقَاِضي فَِإنه لَا يسقُطُ 

  

   سلَفَها نفَقَةَ سنٍة قَولُه وِإنْ أَ 

  أَي عجلَها 

   ثُم ماتت قَبلَ مِضيها لَم يسترجع ِمنها شيٌء  

  ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف وكَذَا إذَا أَعطَاها نفَقَةَ شهٍر وتكُونُ النفَقَةُ ِملْكًا لَها وتورثُ عنها 

 لُهِج قَووِللز ِقيا بمى وضا مفَقَةُ ما نلَه بسحت دمحقَالَ مو    

أَي ما مضى ِمن الْمدِة ويرد ما بِقي إلَى الزوِج أَو إلَى ورثَِتِه إنْ كَانت قَاِئمةً أَو مستهلَكَةً أَما إذَا كَانت هاِلكَةً فَلَا شيَء 
يها ِباِلاتفَاِق وعلَى هذَا الِْخلَاِف الِْكسوةُ ِعند محمٍد يرد الْباِقي ِمنها وكَذَا إذَا مات الزوج قَبلَ مِضي الْوقِْت لَم يكُن علَ

فَقَةَ ِصلَةٌ اتا ؛ ِلأَنَّ النمهدٍء ِعنيا ِبشهلَيع وعجثَِتِه الررِة ِلوا ِفي الِْهبِت كَموالْم دعلَِة بِفي الص وعجلَا رو ضا الْقَبلَ ِبهص
ى وِلهذَا لَو هلَكَت ِمن غَيِر اسِتهلَاٍك لَم يرِجع علَيها ِبشيٍء ِبالِْإجماِع وِلمحمٍد أَنها قَبضت قَبضا مضمونا لَا تستِحقُّه علَ
الزوِج ِفي الْمستقْبِل فَيِجب رده كَالديِن قَالَ ِفي الْمنظُومِة ِلمحمٍد رِحمه اللَّه وموته أَو موتها ِفي الْمده يوِجب ِفيما 

تضا إذَا قَبهٍد أَنمحم نةَ عاعِسم نى ابورو هدر هلَتجعتكِْم اسِفي ح هٍء ؛ ِلأَنيا ِبشهلَيع ِجعري لَم هونا دٍر فَمهفَقَةَ شن 
   .الْيِسِري وِإنْ قَبضت أَكْثَر ِمن ذَِلك دفَع عنها نفَقَةَ شهٍر وردت ما بِقي ؛ ِلأَنَّ ما زاد علَى الشهِر ِفي حكِْم الْكَِثِري 

  

   ه وِإذَا تزوج الْعبد حرةً فَنفَقَتها دين علَيِه يباع ِفيها قَولُ 

يها إذَا تزوج ِبِإذِْن قَيد ِبالْحرِة ؛ ِلأَنه إذَا تزوج أَمةً فَلَيس علَى مولَاها أَنْ يبوئَها معه وِبدوِن التبِوئَِة لَا نفَقَةَ لَها وِإنما يباع ِف
مولَاه وِللْمولَى أَنْ يفِْديه ؛ ِلأَنَّ حقَّها ِفي عيِن النفَقَِة لَا ِفي عيِن الرقَبِة فَلَو مات الْعبد سقَطَت ؛ ِلأَنها ِصلَةٌ وكَذَا إذَا قُِتلَ 

أْذَنْ لَهي ا إذَا لَمأَمِحيِح وِفي الص ِبيع لَوكَاِح الْفَاِسِد ، وفَقَةَ ِفي النلَا نو فَاِسد كَاحا ؛ ِلأَنَّ النفَقَةَ لَهِويِج فَلَا نزلَى ِفي التوالْم 
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عبِد والْمكَاتِب والْمدبِر حرةً كَانت أَو ِفي مهِرها ولَم يِف ِبالثَّمِن يطَالَب ِبالْباِقي بعد الِْعتِق قَالَ ِفي الْوِجيِز نفَقَةُ امرأَِة الْ
أَمةً علَيِه لَا علَى الْمولَى كَالْمهِر فَِإنْ كَانَ عبدا يباع ِفي ذَِلك إلَّا أَنْ يفِْديه السيد وأَما الْمدبر والْمكَاتب فَلَا يباعاِن بلْ 

اِن ويعستسةً يرح تِإنْ كَانا ولَاهولَى مةً فَعأَم تلْ إنْ كَانٍة بأَم ٍة أَورأٍَة حرام اٌء كَانَ ِمنولَِدِه سفَقَةُ وِد نبلَى الْعع ِجبلَا ي
ي نلَى مالٌ فَعا ملَه كُني الٌ فَِإنْ لَما مِه إنْ كَانَ لَهلَى أُمع هفَقَتاِخلٌ فَناِة دعستسالْمِة وبكَاتالْم لَدوِة وابالْقَر ِمن لَدِرثُ الْو

بكَاتالْما وملَاهولَى ما علَاِدِهمفَقَةُ أَوةُ نربدالْملَِد والْو أُما وِمثْلُه بكَاتم وها وهلَيع هفَقَتكُونُ نِه فَتِة أُمابِفي ِكت لَدوتإذَا اس 
   .جاِريةً فَعلَيِه نفَقَتها وِإذَا كَانَ الْأَبواِن مكَاتبيِن فَولَدهما يدخلُ ِفي ِكتابِة الْأُم ونفَقَته علَى أَِبيِه 

  

 هفَقَتفَن هعا ملَاهوا مأَهوةً فَبلُ أَمجالر جوزِإذَا تو لُها قَوفَقَةَ لَهفَلَا ن هعا مئْهوبي ِإنْ لَمِه ولَيا ع   

والتبِوئَةُ التخِليةُ بينه وبينها ِفي منِزِل الزوِج ولَا يستخِدمها الْمولَى فَِإنْ استخدمها بعد التبِوئَِة سقَطَت النفَقَةُ ِلفَواِت 
   .باِس وِإنْ خدمته أَحيانا ِمن غَيِر أَنْ يستخِدمها لَا تسقُطُ نفَقَتها والْمدبرةُ وأُم الْولَِد ِفي هذَا كَالْأَمِة اِلاحِت

  

 شا لَا يكَم دا أَحِفيه اِركُهشلَى الْأَِب لَا ياِر عغلَاِد الصفَقَةُ الْأَونو لُهقَو دِتِه أَحجوفَقَِة زِفي ن اِركُه   

 ها ؛ ِلأَنفَِقري لَدكُونَ الْوأَنْ يو كَذَِلك الْأَبا ورح لَدكُونَ الْوِفيِه أَنْ ي ربتعي ها إلَّا إنِسرعم ا كَانَ أَووِسرم ِه ذَِلكلَيع ِجبيو
 هفَقَتالٌ فَنم ا إنْ كَانَ لَهانيمع اَء أَونموا زالذُّكُوِر إذَا كَاناَء وفُقَر اِث إذَا كُنلَاِدِه الِْإنفَقَةُ أَولَى الْأَِب نع ِجبكَذَا ياِلِه وِفي م

 ا أُِمرِة غَاِئبِغريالُ الصِب فَِإنْ كَانَ ملَى الْكَسونَ عقِْدرلَا ي مه؛ ِلأَن اِننيجم اِلِه فَِإنْ أَوِبِه ِفي م ِجعريِه ولَيفَاِق عِبالِْإن الْأَب
أَنفَق علَيِه ِبغيِر أَمٍر لَم يرِجع إلَّا أَنْ يكُونَ أَشهد أَنه يرِجع ويسعه ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى أَنْ يرِجع وِإنْ لَم يشِهد إذَا 

نت ِنيته أَنْ يرِجع فَأَما ِفي الْقَضاِء فَلَا يرِجع إلَّا أَنْ يشِهد وِإذَا كَانَ الصِغري معِسرا ولَه أَبواِن فَنفَقَته علَى الْأَِب دونَ الْأُم كَا
   .مر الْأُم ِبالِْإنفَاِق علَيِه ويكُونُ دينا علَى الْأَِب ترِجع ِبِه علَيِه فَِإنْ كَانَ الْأَب معِسرا والْأُم موِسرةٌ فَِإنَّ الْقَاِضي يأْ

  

  هِضعرِه أَنْ تلَى أُمع سا فَلَيِضيعر لَدِإنْ كَانَ الْوو لُهقَو   

أَي ِبِإلْزاِمها } لَا تضار واِلدةٌ ِبولَِدها { وقَد ِقيلَ ِفي قَوله تعالَى ؛ ِلأَنَّ إرضاعه يجِري مجرى نفَقَِتِه ونفَقَته علَى الْأَِب 
 إرضاعه مع كَراهِتها ، وهذَا إذَا كَانَ يوجد ِفي الْموِضِع من ترِضعه غَيرها أَما إذَا كَانَ لَا يوجد ِسواها فَِإنها تجبر علَى

  إرضاِعِه ِصيانةً لَه عن الْهلَاِك فَعلَى هذَا لَا أُجرةَ لَها 
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   قَولُه ويستأِْجر الْأَب من يرِضعه ِعندها  

نإلَى م الظِّئْر ودعأَنْ ت تادأَرا وهدِعن الظِّئْر هتعضإذَا أَر ثُم ذَِلك تادِني إذَا أَرعكُثَ يما أَنْ تهلَيع ِجبلَا يو ا ذَِلكا فَلَهِزِله
ِفي بيِت الْأُم إذَا لَم يشِرطْ ذَِلك علَيها ِعند الْعقِْد فَِإنْ اشترطَ علَيها أَنْ يكُونَ الِْإرضاع ِفي بيِت الْأُم لَِزمها الْوفَاُء ِبالشرِط 

سقَالَ ِفي الْح وهِرجقُولَ أَخت ا أَوِزِلهنإلَى م ِبيِملَ الصحا أَنْ تكَانَ لَه الْأُم دِعن اعضلَى الظِّئِْر الِْإرِرطْ عتشي ِة إذَا لَماِمي
   .فَترِضعه ِعند ِفناِء داِر الْأُم ثُم يدخلَ الْولَد إلَى أُمِه 

  

   استأْجرها ، وِهي زوجةٌ أَو معتدةٌ ِلترِضع ولَدها ِمنه لَم يجز قَولُه فَِإنْ  

نها إلَّا أَ} والْواِلدات يرِضعن أَولَادهن { ؛ ِلأَنَّ الِْإرضاع مستحق علَيها ِديانةً وِإنْ لَم يِجب ِفي الْحكِْم قَالَ اللَّه تعالَى 
  عِذرت ِلاحِتماِل عجِزها فَِإذَا قَِدمت علَيِه ِبالْأُجرِة ظَهرت قُدرتها فَكَانَ الِْفعلُ واِجبا علَيها فَلَا يجوز أَخذُ الْأُجرِة علَيِه 

   قَولُه أَو معتدةً  

واِحدةً ؛ ِلأَنَّ النكَاح قَاِئم وأَما الْمعتدةُ ِمن الْباِئِن فَِفيِه ِروايتاِن والصِحيحةُ ِمنهما أَنه يجوز يعِني ِمن الطَّلَاِق الرجِعي ِروايةً 
دتعم أَو هتكُوحنم ِهيا وهرأْجتِة فَِإنْ اسِبينكَالْأَج الَ فَِهيز قَد كَاح؛ ِلأَنَّ الن ازا جِرهغَي ِنِه ِمناِع ابضِلِإر ِعيجالر ِمن هت

  سواٌء أَوِجد غَيرها أَم لَا ؛ ِلأَنه غَير مستحق علَيها 

  ازاِعِه جضلَى إرا عهرأْجتا فَاسهتِعد تقَضِإنْ انو لُهقَو   

لِّيِة وصارت أَجنِبيةً وقَد قَالُوا إنَّ الْأَب إذَا الْتمس من يرِضعه فَأَرادت الْأُم أَنْ ترِضعه فَِهي أَولَى ؛ ؛ ِلأَنَّ النكَاح زالَ ِبالْكُ
  م يجز ِلأَنها أَقْوم ِبِه وأَشفَق علَيِه فَِإنْ أَرادت أَنْ تأْخذَ أُجرةً مع بقَاِء النكَاِح لَ

   قَولُه وِإنْ قَالَ الْأَب لَا أَستأِْجرها وجاَء ِبغيِرها فَرِضيت الْأُم ِبِمثِْل أُجرِة الْأَجنِبيِة  

لَا تضار واِلدةٌ ِبولَِدها { الِْإشارةُ ِبقَوِلِه تعالَى كَانت أَحق وِإنْ الْتمست ِزيادةً لَم يجبر الزوج علَيها دفْعا ِللضرِر عنه وِإلَيِه 
   .أَي ِبِإلْزاِمِه لَها أَكْثَر ِمن أُجرِة الْأَجنِبيِة } ولَا مولُود لَه ِبولَِدِه 

  

   قَولُه وتِجب نفَقَةُ الصِغِري علَى أَِبيِه  

لَه كُني ِني إذَا لَمعالٌ يم   
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   قَولُه وِإنْ خالَفَه ِفي ِديِنِه  

صورته ِذمي تزوج ِذميةً ثُم أَسلَمت ولَها ِمنه ولَد يحكَم ِبِإسلَاِم الْولَِد تبعا لَها ونفَقَته علَى الْأَِب الْكَاِفِر وكَذَا الصِبي إذَا 
ادِتدفَار دتِلِه اريِن ِلقَوِفي الد الَفَاهِإنْ خِن ويوفَقَةُ الْأَبِه نلَيع ِجبكَذَا يلَى الْأَِب وع هفَقَتنٍد ومحمِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن ِحيحص ه

احبِة أَنْ يطِْعمهما إذَا جاعا ويكْسوهما إذَا عِريا يعِني الْكَاِفريِن وحسن الْمص} وصاِحبهما ِفي الدنيا معروفًا { تعالَى 
   .ويعاِشرهما معاشرةً جِميلَةً ولَيس ِمن الْمعروِف أَنْ يِعيش ِبِنعمِة اللَِّه ويتركَهما يموتاِن جوعا 

  

 والز نيقَةُ بالْفُر تقَعِإذَا وو لُهقَو جوزتت ا لَمِبِه م قأَح فَالْأُم ِغريص لَدا ومهنيبِن ويج   

أَِبي وِلأَنها أَشفَق وأَقْدر علَى الْحضانِة ِمن الْأَِب وِإلَيِه الِْإشارةُ ِبقَوِل } ِلقَوِلِه علَيِه السلَام أَنِت أَحق ِبِه ما لَم تنِكِحي { 
بكٍْر ِلعمر رِضي اللَّه عنهما ِحني وقَعت الْفُرقَةُ بينه وبين امرأَِتِه أُم ابِنِه عاِصٍم ونازعها ِفيِه ِريقُها خير لَه ِمن شهٍد وعسٍل 

أَنَّ امرأَةً قَالَت يا رسولَ اللَِّه إنَّ {  ولَم ينِكر علَيِه أَحد ِمنهم ورِوي ِعندك يا عمر قَالَه والصحابةُ حاِضرونَ ومتواِفرونَ
ع لَّى اللَّهي فَقَالَ صِمن هِزعني هأَن وهأَب معزِسقَاًء و ِيي لَهثَداًء وِحو ِري لَهِحجاًء وِوع طِْني لَهذَا كَانَ بِني هِت ابأَن لَّمسِه ولَي

  ولَا تجبر الْأُم علَى الْحضانِة ؛ ِلأَنها قَد تعِجز عنها } أَحق ِبِه ما لَم تتزوِجي 

   ِب قَولُه فَِإنْ لَم تكُن أُم أَو كَانت إلَّا أَنها تزوجت فَأُم الْأُم أَولَى ِمن أُم الْأَ 

  يعِني إنَّ أُم الْأُم وِإنْ بعدت أَولَى ِمن أُم الْأَِب ؛ ِلأَنها ِمن ِقبِل الْأُم وهِذِه الِْولَايةُ مستفَادةٌ ِمنها فَمن أَولَى ِبها أَولَى 

   قَولُه فَِإنْ لَم يكُن فَأُم الْأَِب  

 تدعِإنْ بو  

    ِمن الْأَخواِت أَولَى 

  .؛ ِلأَنَّ لَها ِولَايةً فَِهي أَدخلُ ِفي الِْولَايِة وأَكْثَر شفَقَةً 

  

   قَولُه فَِإنْ لَم يكُن لَه جدةٌ فَالْأَخوات أَولَى ِمن الْعماِت والْخالَاِت  

الْأَب لَادأَو نه؛ ِلأَن بأَقْر نه؛ ِلأَن لَى ِمنأَو الْأُم ِمن تالْأُخ ثُم أُمِلأٍَب و تكَان نم نلَاهأَواِث وِفي الِْمري نمذَا قُدِلهِن ويو
ِنيفَةَ وأَِبي ح نع دمحى موالَِة فَرالْخالْأَِب و ِت ِمنةُ ِفي الْأُخايوالر لَفَتتاخِت ِللْأَِب ولَى الْأُخالَةَ أَوأَنَّ الْخ فوسأَِبي ي

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو فَرزٍد ومحلُ مقَو وهةٌ { واِلدالَةُ والْخ {فوسو يى أَبورو   
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و دالْج تالَةُ ِبنالْخالْأَِب و تا ِبنهلَى ؛ ِلأَنأَو تِنيفَةَ أَنَّ الْأُخأَِبي ح نع ِللْأُم أَو الْأُماِت ِللْأَِب ووالْأَخ لَادأَولَى وى أَوبالْقُر
 ِمن تالْأُخو نهلَى مِنالَاِت أَوأَنَّ الْخ ِحيحاِت ِللْأَِب فَالصوالْأَخ لَادا أَوأَما واِت كُلِّهايواِت ِفي الرمالْعالَاِت والْخ لَى ِمنأَو

م أَولَى ِمن ولَِد الْأُخِت ِللْأَِب والْأُم وبنات الْأَِخ أَولَى ِمن الْعماِت والْخالَاِت وبنات الْأُخِت أَولَى ِمن بناِت الْأَِخ فَأَما الْأُ
الَِة فَلَا حالْخ اتنبِة ومالْع اتنباِل والْخ اتنبو مالْع اتنٍم برحِبلَا م ِحمر نهِة ؛ ِلأَنانضِفي الْح نلَه ق  

   قَولُه وتقَدم الْأُخت ِمن الْأَِب والْأُم ثُم الْأُخت ِمن الْأُم ثُم الْأُخت ِمن الْأَِب ثُم الْخالَات أَولَى ِمن الْعماِت  

ِة الْأُمابا ِبقَرِجيحرت   

  اتوِزلُ الْأَخنا تكَم ِزلْننيو لُهقَو   

  .أَي ترجح ذَوات قَرابتيِن 

  

   مسأَلَةٌ  

ماَء الْأُم ِمن إذَا ِقيلَ لَك ما الِْحكْمةُ ِفي أَنَّ الْأُم أَشفَق علَى الْولَِد ِمن الْأَِب وهو خِلق ِمن ماِئِهما جِميعا فَالْجواب إنَّ 
 ِرِه ِمناِء ظَهرو ِمن هاؤم جرخي الْأَبِة وبحِحلُّ الْممفَقَِة والش ِضعوم والْقَلِْب الَِّذي ه ا ِمنا قَِريباِئِبهرِن تيب ا ِمناِمهقُد

شفَقَِة والرحمِة فَِإنْ ِقيلَ وما الِْحكْمةُ ِفي أَنَّ الْولَد ينسب إلَى الْأَِب دونَ الصلِْب وهو بِعيد ِمن الْقَلِْب الَِّذي هو موِضع ال
ا تدوم ِفي الْولَِد بلْ الْأُم ِقيلَ ؛ ِلأَنَّ ماَء الْأُم يخلَق ِمنه الْحسن ِفي الْولَِد والسمن والْهزالُ والشعر واللَّحم وهِذِه الْأَشياُء لَ

تزولُ وتتغير وتذْهب وماُء الرجِل يخلَق ِمنه الْعظْم والْعصب والْعروق والْمفَاِصلُ وهِذِه الْأَشياُء لَا تزولُ ِمنه ولَا تفَاِرقُه إلَى 
 وتمأَنْ ي  

 تجوزت نكُلّ مو لُها قَوقُّهقَطَ حلَاِء سؤه ِمن    

   أَي تزوجت ِبأَجنِبي ِمن الصِبي فَِإنه تسقُطُ

شزرا ويعِطيِه نزرا الشزر حضانتها وتِصري كَالْميتِة ؛ ِلأَنَّ الصِبي يلْحقُه الْجفَاُء ِمن زوِج أُمِه إذَا كَانَ أَجنِبيا ؛ ِلأَنه ينظُر إلَيِه 
 ا أَوهجوا زهنع اتِويِج فَمزلَاِء ِبالتؤه ا ِمنقُّهقَطَ حس نكُلُّ ما وُء الْقَِليلُ ِجديالش رزالنِن ويِر الْعخؤاِن ِبمبضالْغ ظَرن

   أَبانها عاد حقُّها ِلزواِل الْماِنِع

  دا الْجهجوةَ إذَا كَانَ زدإلَّا الْج لُهقَو   

وصورته أَنْ يتزوج من لَه أَب ِبمن لَها أُم فَتأِْتي ِبولٍَد فَتموت الزوجةُ فَحضانتها ِلأُمها فَِإذَا تزوجت سقَطَ حقُّها إلَّا أَنْ 
دج جوزتٍم ترحِحٍم مذَا ر الطِّفِْل أَو مع الْأُم تجوزكَذَا إذَا تا وِتهِج ِبنوو زأَب والطِّفِْل الَِّذي ه .  

   .ِمنه ِممن لَه حضانته لَم يسقُطْ حقُّها ِلِقياِم الشفَقَِة 
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   ِمن أَهِلِه واختصم ِفيِه الرجالُ فَأَولَاهم ِبِه أَقْربهم تعِصيبا قَولُه فَِإنْ لَم يكُن ِللصِبي امرأَةٌ  

لْجد أَبو وكَذَا إذَا استغنى الصِبي ِبنفِْسِه أَو بلَغت الْجاِريةُ فَالْعصبات أَولَى ِبِهما علَى الترِتيِب ِفي الْقَرابِة والْأَقْرب الْأَب ثُم ا
 لَى ثُمأَو مهعرٍة فَأَواِحدٍة وجرِة ِفي دانضِحقُّو الْحتسم عمتِإذَا اجاِث وا ِفي الِْمريِللْأَِب كَم الْأَخ ِن ثُميوِللْأَب الْأَخ الْأَِب ثُم

 ِفي كَفَالَِة الْجاِريِة ولَهما حق ِفي كَفَالَِة الْغلَاِم ؛ ِلأَنهما لَيسا ِبمحرٍم لَها فَلَا أَكْبرهم ِسنا ولَا حق ِلابِن الْعم وابِن الْخاِل
   .يؤمناِن علَيها 

  

 حو سلْبيو هدحو برشيو هدحأْكُلَ وى يتلَاِم حِبالْغ قةُ أَحدالْجو الْأُمو لُهقَو هدحو ِجينتسيو هد   

قَدره الْخصاف ِبسبِع ِسِنني اعِتبارا ِللْغاِلِب والْمراد ِباِلاسِتنجاِء أَنْ يطَهر نفْسه ِمن النجاساِت ؛ ِلأَنه يؤمر ِبالصلَاِة ِلسبِع 
الْأُمقَالَ و ِدينجِفي الْخو ِسِنني ِخيِفي الْكَرو اِحدو سِجن نهاِحِد ؛ ِلأَنا ِبلَفِْظ الْونهلَاِم وِبالْغ قِع أَحمِبلَفِْظ الْج اتدالْجو 

 اجتاحاِء وساِم النِقي نى عنغتلَغَ اسبذَا الْملَغَ هإذَا ب لَدِلأَنَّ الْواِن وتدالْجو الْأُمو الْأَباِل وجلَاِق الرلُِّق ِبأَخخالتأِْديِب وإلَى الت
  أَقْدر علَى التأِْديِب والتثِْقيِف 

  ِحيضى تتِة حاِريِبالْجو لُهقَو   

غْ سبع ِسِنني وعلَيِه الْفَتوى ومن بلَغَ معتوها كَانَ وعن محمٍد حتى تبلُغَ حد الشهوِة قَالَ أَبو اللَّيِث لَا تشتهى ما لَم تبلُ
ِعند الْأُم سواٌء كَانَ ابنا أَو ِبنتا قَالَ الْخجنِدي إذَا كَانَ ِللرجِل ِبنت باِلغةٌ وطَلَبت اِلانِفراد ِمنه إنْ كَانت ثَيبا وِهي مأْمونةٌ 

ى نفِْسها ولَها رأْي فَلَيس لَه منعها وِإنْ كَانت غَير مأْمونٍة ضمها إلَى نفِْسِه وِإنْ كَِرهت وأَما إذَا كَانت ِبكْرا فَلَه منعها علَ
  .ي الْولَِد لَم يخير قَبلَ الْبلُوِغ ِعندنا ِمن اِلانِفراِد وِإنْ كَانت مأْمونةً وِإذَا اختلَف الْأُم والْأَب ِف

 هِلأَناِلِه واِلِح مصاِرِه كَمِتيا إلَى اخِفيه عجرِغِري لَا يالص اِلحصا أَنَّ ملَن ِيريخقَلَا التةُ إذَا عاِريالْجو لَامالْغ ريخي اِفِعيقَالَ الشو
م ارتخي ِويا را مأَمو ظَرالن قَّقحتفَلَا ي هأِْديبت كرتياللَِّعِب و نيبو هنيِلي بخي ن } لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن تأَةً أَترأَنَّ ام

 قَد هِإني وِمن هناب ِزعتنأَنْ ي ِريدذَا يإنَّ ه ِه فَقَالَفَقَالَتلَيا عِهمتةَ فَقَالَ اسبتِبئِْر أَِبي ع قَاِني ِمنسِني وفَعن   

 اها إيطَاها فَأَعهارتا ِشئْت فَاخمهأَي رتلَاِم اخِللْغ لَامِه السلَيِني فَقَالَ عاقُِّني ِفي ابشي نلُ مجالر { ِوير فَقَد }ِبيلَّى أَنَّ النص 
فَوفِّق ِلاخِتياِرِه إلَّا نظَر ِبدعاِء النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَو يحملُ علَى أَنه باِلغٌ ؛ ِلأَنها } اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ اللَّهم اهِدِه 

 ِبئْر أَِبي عتبةَ لَا يمِكن الصِغري اِلاسِتسقَاُء ِمنها قَالَ أَصحابنا ولَيس ِللْأَِب أَنْ يأْخذَ قَالَت نفَعِني أَي اكْتسب علَي وِقيلَ إنَّ
  ك الصِغري ِمن أُمِه ويساِفر ِبِه قَبلَ بلُوِغ الْحد الَِّذي يجوز لَه أَخذُه ِفيِه وِعند الشاِفِعي لَه ذَِل
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   قَولُه ومن ِسوى الْأُم والْجدِة أَحق ِبالْجاِريِة حتى تبلُغَ حدا تشتهى  

غتِة فَِإذَا اسانضإلَى الْح اجتحي ِغريالص اما دم ملَه تثْبا يمِإنِة وِبالِْولَاد ِحقتسلَاِء لَا يؤه ق؛ ِلأَنَّ ح الَ ذَِلكا زهنى عن
   .الْمعنى 

  

   قَولُه والْأَمةُ إذَا أَعتقَها مولَاها وأُم الْولَِد إذَا أُعِتقَت فَِهي ِفي الْولَِد كَالْحرِة  

  يعِني ِفي الْحضانِة 

 قِق حلَ الِْعتلَِد قَبالْو أُمِة وِللْأَم سلَيو لُهلَِد قَوِفي الْو    

 قَِطعنِة تانضاِل ِبالْحِتغِباِلاشلَى وولَى ِملِْك الْما عمهاِفعنِلأَنَّ مِة واِء ِفي الِْولَايِللِْإم قلَا حِة والِْولَاي ِمن برةَ ضانض؛ ِلأَنَّ الْح
 أُم قتلَى إذَا أَعوالْم لَى ثُموةُ الْممِتِه ِخدانضلَى ِبحأَو فَِهي لَدو ها ِمنلَهلَِدِه وو.   

  

  الْكُفْر أْلَفِه أَنْ يلَيع افخيانَ ويِقلْ الْأَدعي ا لَمِلِم مسا الْمِجهوز ا ِمنلَِدهِبو قةُ أَحيالذِّمو لُهقَو   

ى وصورته أَنْ يسِلم الزوج فَتقَع الْفُرقَةُ بينهما وكُلُّ واِحٍد ِمنهما يِريد أَنْ يكُونَ الْولَد ِعنده سواٌء كَانَ الْولَد ذَكَرا أَو أُنثَ
ِفي ذَِلكالْكُفِْر و لَاقأَخ هتدوقَلَ عى عتم هانَ ؛ ِلأَنيِقلْ الْأَدعي ا لَمِبِه م قأَح ِه فَِهيلَيع ررض .   

  

  جوكَانَ الز قَدا وطَِنهإلَى و هِرجخإلَّا أَنْ ت ا ذَِلكلَه سِر فَلَيالِْمص ا ِمنلَِدهِبو جرخطَلَّقَةُ أَنْ تالْم تادِإذَا أَرو لُهقَو
   تزوجها ِفيِه 

الظَّاِهر أَنه يِقيم ِفيِه فَقَد الْتزم لَها الْمقَام ِفي بلَِدها وِإذَا أَرادت أَنْ تنقُلَه إلَى بلَِدها وقَد وقَع ؛ ِلأَنَّ الرجلَ إذَا تزوج ِفي بلَِد فَ
وزجا فَلَا يلَِدهِفي ب قَامالْم ِزملْتي لَم ه؛ ِلأَن ا ذَِلكلَه سِرِه فَلَيِفي غَي كَاحلَا الناِمِه وِر الِْتزغَي لَِدِه ِمنو نيبو هنيب فِْريقا التلَه 

ا إذَا تأَم تفَاوِن تيلَدالْب نيإذَا كَانَ ب ذَا كُلُّهٍة هبغُر ارد ها ِفيِه ؛ ِلأَنهجوزلَِد الَِّذي تإلَى الْب قُلَهنا أَنْ تضا أَيلَه وزجا يبقَار
   .ِبحيثُ يمِكن الْأَب أَنْ يطَِّلع علَى ولَِدِه ويِبيت ِفي بيِتِه فَلَا بأْس ِبِه 

  

   قَولُه وعلَى الرجِل أَنْ ينِفق علَى أَبويِه وأَجداِدِه وجداِتِه إذَا كَانوا فُقَراَء وِإنْ خالَفُوه ِفي ِديِنِه  

عيا وفَِقري نفَِإنْ كَانَ اِلاب ِل الْأُمِقب ِمن ِل الْأَِب أَوِقب ِمن اتدالْجو اددالْأَج تاٌء كَانوسةَ وانمالز ِبرتعلَا تو الْفَقْر ِفيِهم ِبرت
ى نفَقَِتِه إلَّا أَنْ يكُونَ الْأَب زِمنا لَا يقِْدر علَى الْكَسِب فَِإنه يشاِرك اِلابن والْأَب فَِقريا إلَّا أَنه صِحيح الْبدِن لَم يجبر اِلابن علَ
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نها لَا تقِْدر علَى الْكَسِب ِفي نفَقَِتِه وأَما الْأُم إذَا كَانت فَِقريةً فَِإنه يلْزم اِلابن نفَقَتها وِإنْ كَانَ معِسرا ، وِهي غَير زِمنٍة ؛ ِلأَ
 مهضعقَالَ بِب ولَى الْكَسع قِْدرا لَا ته؛ ِلأَن قأَح ا فَالْأُمِميعا جِهملَيع قِْدرلَا يِه ويوِد أَبفَقَِة أَحلَى نع قِْدري نِإذَا كَانَ اِلابو

ي يِجب علَيِه نفَقَةُ اِلابِن ِفي ِصغِرِه دونَ الْأُم وِقيلَ يقِْسمها بينهما وِإنْ كَانَ ِللرجِل أَب وابن الْأَب أَحق ؛ ِلأَنه هو الَِّذ
ه أَبواِن وهو لَا يقِْدر علَى نفَقَِة أَحٍد صِغري وهو لَا يقِْدر إلَّا علَى نفَقَِة أَحِدِهما فَاِلابن أَحق وِقيلَ يجعلُ بينهما وِإنْ كَانَ لَ

ِمنهما فَِإنهما يأْكُلَاِن معه ما أَكَلَ وِإنْ احتاج الْأَب إلَى زوجٍة واِلابن موِسر وجب علَيِه أَنْ يزوجه أَو يشتِري لَه جاِريةً 
ا وهفَقَتن هملْزيِإنْ كَانَ ِللْأَِب وا وضا أَيهفَقَتن ناِلاب لٍَد لَِزمو فَِإنْ كَانَ ِللْأَِب أُم هتوِكسفَقَةُ الْأَِب ون ِجبا يا كَمهتوِكس

وها إلَى الْأَِب وهفَعديةٌ واِحدفَقَةٌ وإلَّا ن ناِلاب ملْزي لَم أَكْثَر اِن أَوتجوِني إذَا زعِفي ِديِنِه ي الَفُوهِإنْ خو لُهقَوو ِهنلَيا عهعزوي 
  كَانا ِذمييِن أَما إذَا كَانا حرِبييِن لَا يِجب وِإنْ كَانا مستأِْمنيِن ؛ ِلأَنه منِهي عن ِبر من يقَاِتلُنا ِفي الديِن 

   تِجب نفَقَةٌ مع اخِتلَاِف الديِن إلَّا ِللزوجِةقَولُه ولَا  

   والْأَبويِن والْأَجداِد والْجداِت والْولَِد وولَِد الْولَِد 

ي ؛ ِلأَنَّ النفَقَةَ متعلِّقَةٌ ِبالِْإرِث قَالَ اللَّه ولَا تِجب علَى النصراِني نفَقَةُ أَِخيِه الْمسِلِم ولَا علَى الْمسِلِم نفَقَةُ أَِخيِه النصراِن
من { ِبِخلَاِف الِْعتِق ِعند الِْملِْك ؛ ِلأَنه متعلِّق ِبالْقَرابِة والْمحرِميِة قَالَ علَيِه السلَام } وعلَى الْواِرِث ِمثْلُ ذَِلك { تعالَى 

  }  محرٍم ِمنه عتق علَيِه ملَك ذَا رِحٍم

  دِه أَحيوفَقَِة أَبِفي ن لَدالْو اِركشلَا يو لُهقَو   

إلَى الْأَِب قَالَ ع افضِن مالَ اِلابونَ الْأَِب ؛ ِلأَنَّ مِن دلَى اِلابع هفَقَتفَن غَِني نابو غَِني أَب كُونَ لَهِمثْلُ أَنْ ي لَامِه السلَي }

وِهي علَى الذُّكُوِر والِْإناِث ِبالسِويِة ِفي ظَاِهِر الروايِة وهو الصِحيح ؛ ِلأَنَّ الْمعنى يشملُهما ، ولَو } أَنت ومالُك ِلأَِبيك 
هِن ؛ ِلأَنلَى اِلابع هفَقَتٍن فَناب نابو ناب اِلِه كَانَ لَهِفي م رقَدلَاِء تؤفَقَةُ ها فَنوننجم ا أَوِغريص نِإنْ كَانَ اِلابو بأَقْر .   

  

و أَعمى فَِقريا قَولُه والنفَقَةُ ِلكُلِّ ِذي رِحٍم محرٍم إذَا كَانَ صِغريا فَِقريا أَو كَانت امرأَةٌ باِلغةً فَِقريةَ أَو كَانَ ذَكَرا زِمنا أَ 
   أَو مجنونا فَِقريا فَيِجب ذَِلك علَى قَدِر الِْمرياِث 

.  

مالْعِة وانمالزوثَِة والْأُنِر وغالصِة واجالْح ِمن دلَا ب لَاِد ثُمالْأَوِن وياِلدفَقَةُ إلَّا ِللْوالن ِجبلَا ت اِفِعيقَالَ الشِز وجقُِّق الْعحى ِلت
عن الْكَسِب ِبِخلَاِف الْأَبويِن ؛ ِلأَنه يلْحقُهما تعب الْكَسِب واِلابن مأْمور ِبدفِْع الضرِر عنهما فَتِجب نفَقَتهما مع قُدرِتِهما 

لَّا علَى الْغِني ؛ ِلأَنها ِصلَةٌ فَِإذَا كَانَ فَِقريا فَهو غَير قَاِدٍر علَى ِصلَِة الرِحِم علَى الْكَسِب ولَا تِجب نفَقَةُ ذَِوي الْأَرحاِم إ
ِسِه وِعياِلِه شهرا واختلَفُوا ِفي حد الْغِني ِفي ذَِلك فَقَالَ أَبو يوسف هو مقَدر ِبالنصاِب وقَالَ محمد ِبما يفْضلُ عن نفَقَِة نفْ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                802

ولَا معنى ِلاعِتباِر النصاِب ؛ ِلأَنَّ ذَِلك معتبر ِفي حقُوِق اللَِّه الْماِليِة ، وهذَا حق آدِمي فَلَا يعتبر ِفيِه النصاب وِإنما يعتبر ِفيِه 
  الِْإمكَانُ 

   ى قَدِر الِْمرياِث قَولُه فَيِجب ذَِلك علَ 

 لَى الْأُمفَع معو أُم أَو أَخو أُم ِإنْ كَانَ لَهِن وِن اِلابلَى اباِقي عالْبفَقَِة والن سدس دلَى الْجٍن فَعاب نابو دج ا إذَا كَانَ لَهكَم
وأُم أَو ِلأٍَب ، ولَو كَانَ ِللرجِل ثَلَاثَةُ إخوٍة متفَرقُونَ ولَه ابن صِغري معِسر أَو كَِبري الثُّلُثُ والْباِقي علَى الْأَِخ إذَا كَانَ ِلأٍَب 

ن الْأَِب والْأُم خاصةً ، ولَو كَانَ زِمن فَنفَقَته علَى أَِخيِه ِمن أَِبيِه وأُمِه وعلَى أَِخيِه ِمن أُمِه أَسداسا ونفَقَةُ الْولَِد علَى الْأَِخ ِم
 ِة أَخجوِللزةٌ وجوز لَها وِسرعلُ مجِإذَا كَانَ الرِه وملَى عع هفَقَتن تفُِرض وِسرم أَخ لَهو ِغريص ناب لَها وِمنا زِسرعم الْأَب

   ها ويكُونُ ذَِلك دينا علَى الزوِجموِسر أُجِبر أَخوها علَى نفَقَِت

 ه؛ ِلأَن ملَى الْعفَقَةُ عالٌ فَالنخو مِل عجكَانَ ِللر لَوو ، دِتِه أَحجوفَقَِة زِفي ن اِركُهشلَا ي جو؛ ِلأَنَّ الز رسِبِه إذَا أَي هعبتي
 وابن عم فَالنفَقَةُ علَى الْخاِل ؛ ِلأَنه ذُو رِحٍم محرٍم ، ولَو كَانَ لَه عمةٌ وخالَةً وابن عم فَعلَى واِرثٌ وِإنْ كَانَ لَه خالٌ

لَاثُ أَخواٍت متفَرقَاٍت وابن عم فَالنفَقَةُ علَى الْخالَِة الثُّلُثُ وعلَى الْعمِة الثُّلُثَاِن ؛ ِلأَنَّ رِحم ابِن الْعم غَير كَاِمٍل وِإذَا كَانَ لَه ثَ
 الْأُم لَى الْأَِخ ِمنعو الْأُمالْأَِب و لَى الْأَِخ ِمنفَقَةُ عقُونَ فَالنفَرتةٌ موإخ كَانَ لَه لَواِث ، وِر الِْمريلَى قَدا عاسماِت أَخوالْأَخ

   .نَّ الْأَخ ِمن الْأَِب لَا يِرثُ معهما أَسداسا ؛ ِلأَ

  

   قَولُه وتِجب نفَقَةُ اِلابِن الزِمِن واِلابنِة الْباِلغِة علَى الْأَبويِن ثَلَاثًا علَى الْأَِب الثُّلُثَاِن وعلَى الْأُم الثُّلُثُ  

  خصاِف وِفي ظَاِهِر الروايِة كُلُّ النفَقَِة علَى الْأَِب اعِتبارا ِللِْمرياِث وهِذِه ِروايةُ الْ

   قَولُه ولَا تِجب نفَقَتهم مع اخِتلَاِف الديِن  

ِن الزاِلابِة واِلغِة الْبنِر اِلابإلَى غَي اِجعر فَقَِتِهمِفي ن ِمريالضِث وِة الِْإرِليطْلَاِن أَهِلب ا ذَكَرِه ملَيلُّ عدفَى يصتسِمِن كَذَا ِفي الْم
ِفي شرِح الْقُدوِري ويجبر الْكَاِفر علَى نفَقَِة ابنِتِه الْمسِلمِة ويجبر الْمسِلم علَى نفَقَِة ابنِتِه النصراِنيِة ووجهه أَنَّ هذَا ِلرِحٍم 

   .تِجب ِصلَته مع اخِتلَاِف الديِن متأَكٍِّد فَ

  

   قَولُه ولَا تِجب علَى فَِقٍري  

 الْعبد ؛ ِلأَنها تِجب ِصلَةً والْفَِقري يستِحقُّها علَى غَيِرِه فَكَيف تستِحق علَيِه ِبِخلَاِف نفَقَِة الزوجِة والْولَِد الصِغِري وقَد قَالُوا إنَّ
لَا تِجب علَيِه نفَقَةُ ولَِدِه الْحر ؛ ِلأَنه لَا ِولَايةَ لَه علَيِه ولَا يد وِلأَنَّ إكْسابه ِلمولَاه وكَذَا لَا تِجب علَى الْحر نفَقَةُ ولَِدِه 

   .الْمملُوِك ؛ ِلأَنه ِملْك الْغيِر 
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   ا كَانَ ِلِلابِن الْغاِئِب مالٌ قُِضي ِفيِه ِبنفَقَِة أَبويِه قَولُه وِإذَ 

ولَا ينفَق ِمن ماِل الْغاِئِب إلَّا علَى الْأَبويِن والزوجِة والْولَِد الصِغِري وِللْأَِب أَنْ ينِفق علَى نفِْسِه ِمن ماِل اِلابِن الْغاِئِب إذَا كَانَ 
اِلِه مةَ ِملٍْك ِفي مهبش ا ؛ ِلأَنَّ لَهاجتح.   

  

   قَولُه فَِإنْ باع أَبواه متاعه ِفي نفَقَِتِهما جاز ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

 لَّاهوتلَا ت تدفَرإذَا ان ا الْأُمأَم ونَ الْأُمد الْأَب عيلَّى الْبوتا يمِإنو.  

 ِبيعلَا ي إنَّ الْقَاِضي دمحقَالَ م قَدلُوِغ وا ِبالْبِقطَاِعهِه ِلانلَيع ةَ لَهلَا ِولَاي هالْأَِب ؛ ِلأَن عيب وزجلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
  ِللْأَِب الْعروض ولَِكن لَا يتعرض علَيِه ِفي بيِعها 

   ه وِإنْ باع الْعقَار لَم يجز قَولُ 

   .يعِني ِبالِْإجماِع 

  

   قَولُه وِإذَا كَانَ ِلِلابِن الْغاِئِب مالٌ ِفي يِد أَبويِه فَأَنفَقَا ِمنه لَم يضمنا  

   ؛ ِلأَنهما استوفَيا حقَّهما

  

 الٌ ِفي يم فَِإنْ كَانَ لَه لُهقَو ِمنِر الْقَاِضي ضِر أَميِبغ ها ِمنِهملَيع فَقأَنو ِبينِد أَج   

   .؛ ِلأَنه تصرف ِفي ماِل الْغيِر ِبغيِر ِولَايٍة فَلَِزمه الضمانُ 

  

 اِم ِبالنحذَِوي الْأَرِن وياِلدالْولَِد وى الْقَاِضي ِللْوِإذَا قَضو لُهقَو قَطَتةٌ سدم تضفَقَِة فَم   

؛ ِلأَنَّ نفَقَتهم تِجب ِكفَايةً ِللْحاجِة حتى لَا تِجب مع الْيساِر وقَد حصلَت الِْكفَايةُ ِبمِضي الْمدِة ِبِخلَاِف نفَقَِة الزوجِة إذَا 
   فَلَا تسقُطُ قَضى ِبها ؛ ِلأَنها تِجب مع يساِرها
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   قَولُه إلَّا أَنْ يأْذَنَ الْقَاِضي ِفي اِلاسِتدانِة علَيِه  

وعجالر مكَانَ لَهِة ودالْم ِضيقُطُ ِبمسِتِه فَلَا تا ِفي ِذمنيد ِصرياِئِب فَيِر الْغكَأَم هإذْن ارِه فَصلَيةً عِبِه ، ؛ ِلأَنَّ ِللْقَاِضي ِولَاي 
   .ولَو أَنَّ عبدا صِغريا أَعتقَه مولَاه ولَا شيَء لَه فَِإنه ينِفق علَيِه ِمن بيِت الْماِل ؛ ِلأَنه لَيس لَه قَرابةٌ أَغِْنياُء 

  

   قَولُه وعلَى الْمولَى أَنْ ينِفق علَى عبِدِه وأَمِتِه  

إنهم إخوانكُم جعلَهم اللَّه تحت أَيِديكُم أَطِْعموهم ِمما تأْكُلُونَ وأَلِْبسوهم ِمما { ِه علَيِه الصلَاةُ والسلَام ِفي الْمماِليِك ِلقَوِل
دبر وأُم الْولَِد صِغريا كَانَ أَو كَِبريا مرهونا أَو مؤجرا ويِجب وسواٌء ِفي ذَِلك الِْقن والْم} تلْبسونَ ولَا تعذِّبوا ِعباد اللَِّه 

 يسوي علَى الْمولَى ِشراُء الْماِء ِللطَّهارِة ِلرِقيِقِه ولَا تِجب نفَقَةُ الْمكَاتِب علَى سيِدِه وِإذَا كَانَ ِللرجِل عِبيد اُستِحب لَه أَنْ
بينهم ِفي الطَّعاِم والِْإداِم والِْكسوِة وتكُونُ ِمن غَاِلِب قُوِت الْبلَِد وِإداِمِه وِإذَا ولَدت أَمته ِمنه فَلَه أَنْ يجِبرها علَى إرضاِع 

ه فَِإنْ أَراد أَنْ يسلِّم الْولَد إلَى غَيِرها وأَرادت ِهي إرضاعه فَلَه ذَِلك ؛ ِلأَنها الْولَِد ِبِخلَاِف الزوجِة ؛ ِلأَنَّ لَبنها ومناِفعها لَ
  ها ِملْكُه وقَد يِريد اِلاسِتمتاع ِبها أَو ِخدمتها وِقيلَ لَيس لَه ذَِلك ؛ ِلأَنَّ ِفيِه تفِْريقًا بينهما وبين ولَِد

   قَولُه فَِإنْ امتنع وكَانَ لَهما كَسب اكْتسبا وأَنفَقَا علَى أَنفُِسِهما  

ا فَالْبفَقَِتِهما ِبنمهبِف كَسي ِإنْ لَمو ، اِلِك لَهقَاَء ِملِْك الْمبا ويلُوِك حمقَاَء الْمِن بياِنبا ِللْجظَرلَى ؛ ِلأَنَّ ِفيِه نولَى الْماِقي ع
وِإذَا امتنع الْمولَى ِمن الِْإنفَاِق علَى الْعبِد فَِللْعبِد أَنْ يأْخذَ ِبيِدِه ِمن ماِل الْمولَى ويأْكُلَ إذَا لَم يكُن مكْتِسبا فَِإنْ كَانَ 

  .انَ الْعبد مشتركًا فَامتنع أَحدهما أَنفَق الثَّاِني ورجع علَيِه مكْتِسبا لَيس لَه ذَِلك كَذَا ِفي الْمِحيِط وِإنْ كَ

  

   قَولُه فَِإنْ لَم يكُن لَهما كَسب أُجِبر الْمولَى علَى نفَقَِتِهما أَو بيِعِهما  

ةُ لَا ياِريالْجا وِمنز دبكُونَ الْعِبأَنْ ي ذَِلكو وزجلَا يِض ولَى ِبالِْعووالْم قحا وقِِّهما إيفَاَء حِعِهميا ؛ ِلأَنَّ ِفي بِمثْلُه رجؤ
   ِللْمولَى

ِس ويستحب أَنْ يأْذَنَ لَه تكِْليف الْعبِد ما لَا يِطيق ِمن الْعمِل ويستحب إذَا استخدمه نهارا أَنْ يتركَه لَيلًا وكَذَا ِبالْعكْ
ِبالْقَيلُولَِة ِفي أَياِم الصيِف إذَا أَعيا علَى ما جرت ِبِه الْعادةُ وعلَى الْعبِد بذْلُ الْمجهوِد ِفي الِْخدمِة والنِصيحِة وترك الْكَسِل 

سا ولْفُهع هةً لَِزمِهيمب لَكم نملَى وع ربجلَا يقَاِق وِتحِل اِلاسأَه ِمن تسا لَيهِه ؛ ِلأَنلَيع ربجي لَم ذَِلك ِمن عنتا فَِإنْ امهقْي
رعِر ِبالْملَى طَِريِق الْأَمالَى ععاللَِّه ت نيبو هنيا بةً ِفيمانِبِه ِدي رمؤي ها إلَّا أَنِعهيِع بيا ِبالْبِإمفَاِق وا ِبالِْإنكَِر إمنالْم نِي عهالنوِف و

 قَدا وا لَهِذيبعفَاِق تِك الِْإنراِن { ؛ ِلأَنَّ ِفي تويِذيِب الْحعت نع لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيى النهن { ربجي هأَن فوسأَِبي ي نعو
ع كرت هكْريلَِف وا ِلِقلَِّة الْعِبه رضي ِة إذَا كَانَ ذَِلكِهيملِْب الْباُء ِفي حِتقْصاِلاس هكْريو حلُ أَصالْأَوا وهلَيفَاِق علَى الِْإن

ب أَظْفَاره لِئَلَّا يؤِذيها ويستحب أَنْ لَا يأْخذَ ِمن لَبِنها إلَّا ما الْحلِْب أَيضا ؛ ِلأَنه يضر ِبالْبِهيمِة ويستحب أَنْ يقُص الْحاِل
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 وكَذَا إذَا فَضلَ عن ولَِدها ما دام لَا يأْكُلُ غَيره ويكْره تكِْليف الدابِة ما لَا تِطيقُه ِمن تثِْقيِل الِْحمِل وِإدامِة السيِر وغَيِرِه
 ذَّرعتي ه؛ ِلأَن اِء أَكْثَرتِفي الش كُون ذَِلكأَنْ ي بحتسيِل وسالْع ئًا ِمنيا شاِتها ِفي كُورلَه ِقيبأَنْ ي بحتسيلٌ وحن كَانَ لَه

دٌء ِبغيش ِإنْ قَاماِء وتاِم الشِفي أَي وجرا الْخهلَيع نيةُ بابالد تكَان لَوِل ، وسقَاُء الْعِه إبلَيع نيعتي ِل لَمسالْع قَاما ماِئه
 لَى ذَِلكع ِبرا أُجهلَيفَاِق عالِْإن ا ِمنمهدأَح عنتِن فَامِريكَيش.   

  

   مسأَلَةٌ  

أَنا أُنِفق علَيك ما دمت ِفي : ته طَلَاقًا باِئنا فَجاَء رجلٌ إلَيها ، وِهي ِفي الِْعدِة وقَالَ لَها قَالَ ِفي الْواِقعاِت رجلٌ طَلَّق امرأَ
تأَب ا ثُمهتِعد تضى متا حهلَيع فَقفَأَن تِضيك فَرتِعد تقَضك إذَا انجوزِط أَنْ أَترِة ِبشالِْعد ِجعرأَنْ ي ِبِه فَلَه جوزتأَنْ ت 

 ِويجزا التهلَيِرطْ عشي لَما وهلَيع فَقا إذَا أَنِط أَمرذَا الشا ِبههلَيع فَقذَا إذَا أَنهٍط فَاِسٍد ، ورِبش فَقأَن ه؛ ِلأَن فَقا أَنا ِبمهلَيع
   . واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم -ا أَنه أَنفَق ِلذَِلك فَالصِحيح أَنه لَا يرِجع علَيها ِبشيٍء ؛ ِلأَنه متبرع لَِكن عِلمت ِبِه عرفً
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   العتق  كتاب 

و قالر وهِف وعالَةُ الضإز هةُ ِلأَنالْقُو وِة هِفي اللُّغ قةً الِْعتكِْميةً حةُ قُويرالْح تا كَانمِإنةُ ويرالْح ِهيِة وكِْميِة الْحالْقُو اتِإثْب
عبدا { الَ اللَّه تعالَى ِلأَنَّ ِبها يظْهر سلْطَانُ الْماِلِكيِة ونفَاذُ الِْولَايِة ، والشهادِة إذْ الْمملُوك لَا يقِْدر علَى شيٍء ِمن هذَا قَ

ِعبارةٌ عن إسقَاِط الْمولَى حقَّه عن مملُوِكِه ِبوجٍه يِصري ِبِه ِمن الْأَحراِر ، : ، وِفي الشرِع } مملُوكًا لَا يقِْدر علَى شيٍء 
السلَاةُ وِه الصلَيِه قَالَ عإلَي وبدنم اقتالِْإعو لَام : } ها ِمنوضع هٍو ِمنضِبكُلِّ ع اللَّه قتا أَعينا ِفي الدِمنؤم قتِمٍن أَعؤا ممأَي

   .؛ وِلهذَا استحسنوا أَنْ يعِتق الرجلُ الْعبد ، والْمرأَةُ الْأَمةَ ِلتحقُِّق مقَابلَِة الْأَعضاِء} ِمن الناِر 

  قَالَ رِحمه اللَّه } أَعلَاها ثَمنا وأَنفَسها ِعند أَهِلها : قُلْت يا رسولَ اللَِّه أَي الرقَاِب خير قَالَ : وعن أَِبي ذَر قَالَ { 

   الِْعتق يِصح ِمن الْحر الْباِلِغ الْعاِقِل  

يرِط الْحرِنِه ِفي ِملِْكِه ِبشِلِه ِلكَوأَه ِمن سلَي ِبيلُوِغ ِلأَنَّ الصطُ الْبرشلُوِك ومِللْم لَا ِملْكإلَّا ِفي الِْملِْك و ِصحلَا ي قِة ِلأَنَّ الِْعت
كُلُّ : يس ِمن أَهِل التصرِف ، وكَذَا إذَا قَالَ الصِبي ضررا ظَاِهرا ؛ وِلهذَا لَا يمِلكُه الْوِلي علَيِه وشرطُ الْعقِْل ِلأَنَّ الْمجنونَ لَ

مملُوٍك أَمِلكُه حر إذَا احتلَمت لَا يِصح ِلأَنه لَيس ِبأَهٍل ِلقَوٍل ملِْزٍم وِإنما شِرطَ أَنْ يكُونَ ِفي ِملِْكِه ِلقَوِلِه علَيِه الصلَاةُ 
   .} لَا ِعتق ِفيما لَا يمِلك ابن آدم { : م والسلَا

 لُهلَى  : قَووى الْمون قتع ك فَقَدقْتتأَع ك أَوتررح قَد أَو ررحم أَو قتعم أَو ِتيقع أَو رح تِتِه أَنِلأَم ِدِه أَوبِإذَا قَالَ ِلعو
ني لَم أَو قِو الِْعت   

قَد أَعتقْتك أَو : ؛ ِلأَنَّ هِذِه الْأَلْفَاظَ صِريح ِفيِه فَأَغْنى عن ِنيِتِه قَالَ ِفي الْكَرِخي الصِريح علَى ثَلَاثَِة أَضرٍب إخباٍر كَقَوِلِه 
نويت أَنه حر ِمن الْعمِل أَو نويت : يا حر يا عِتيق يا معتق فَِإنْ قَالَ حررتك وِصفٍَة كَقَوِلِه أَنت حر أَو عِتيق وِنداٌء كَقَوِلِه 
سٍم عِلمه ، يا حر ، واسمه حر لَم يعِتق ِلأَنَّ مراده اِلاسِتحضار ِبا: الْكَِذب لَم يصدق ِفي الْقَضاِء ويصدق ِديانةً وِإنْ قَالَ 

ولَو زاحمته امرأَةٌ ِفي الطَِّريِق فَقَالَ تأَخِري يا حرةُ فَبانت أَمته لَا تعتق ، ولَو قَالَ ِلعبِدِه قُلْ ِلمن استقْبلَك أَنا حر فَقَالَ 
 ِحينِئٍذ لَا يعِتق قَالَ أَبو اللَّيِث هذَا ِفي الْقَضاِء أَما ِفيما بينه وبين اللَِّه لَا يعِتق الْعبد ذَِلك عتق إلَّا إذَا قَالَ لَك سميتك حرا

ِلك وهو لَا يعلَم أَنه ِعتق قُلْ ِلعبِدك أَنت حر فَقَالَ ذَ: ِفي الْوجهيِن إذَا أَراد ِبِه الْكَِذب ، ولَو قَالَ ِلمن لَا يحِسن الْعرِبيةَ 
عتق ِفي الْقَضاِء ولَا يعِتق ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى وكَذَا ِفي الطَّلَاِق ، ولَو أَراد الرجلُ أَنْ يقُولَ شيئًا فَجرى علَى ِلساِنِه 

 دبقَالَ الْع لَوو ، قتع قالِْعت ِريضم وهو لَاهوِدِه : ِلمبِإنْ قَالَ ِلعو ِتقعلَا ي معن أَي هأْسر كر؟ فَح را حأَن : أَو رك حبسن
 قتا عِبيسم كُني ِإنْ لَمو ِتقعلَا ي ِبيسم هأَن لَمعإنْ كَانَ ي رلُك حأَص.  

أَنِت طَاِلق فَتهجى ذَِلك إنْ نوى ِبِه الطَّلَاق ، : أَنت حر أَو قَالَ ِلزوجِتِه : ا يعِتق ِمن غَيِر فَصٍل وِإنْ قَالَ وِفي الْواِقعاِت لَ
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  .والِْعتق وقَع وِإلَّا فَلَا ولَم يجعلُوه صِرحيا 

 لُهقَو :  

   ررأْسك ح: وكَذَِلك إذَا قَالَ  

   أَو وجهك أَو رقَبتك أَو بدنك 

رأْسك رأْس حر أَو وجهك وجه حر أَو بدنك بدنُ حر ِبالِْإضافَِة لَا : ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء يعبر ِبها عن جِميِع الْبدِن وِإنْ قَالَ 
 رأِْس حر أَو ِمثْلُ وجِه حر أَو ِمثْلُ بدِن حر لَا يعِتق وِإنْ قَالَ رأْسك رأْس حر أَو وجهك وجه حر يعِتق وكَذَا إذَا قَالَ ِمثْلُ

 فَرج حر ِبالتنِويِن عتقَت ِلما ذَكَرنا فَرجك: أَو بدنك بدنٌ حر ِبالتنِويِن عتق ِلأَنَّ هذَا وصف ولَيس ِبتشِبيٍه وكَذَا إذَا قَالَ 
.  

 لُهقَو :  

  رك حجِتِه فَركَذَا إذَا قَالَ ِلأَمو   

لَ ِلعبِدِه ذَكَرك حر أَو عتقَت ِلأَنَّ الْفَرج يعبر ِبِه عن الْجملَِة ، وِفي الدبِر ، واِلاسِت ِروايتاِن ، والصِحيح لَا تعِتق وِإنْ قَا
فَرجك حر فَالصِحيح لَا يعِتق ، وِفي الدِم ِروايتاِن أَصحهما الِْعتق وِإنْ أَضاف الِْعتق إلَى عضٍو لَا يعبر ِبِه عن جِميِع الْبدِن 

س لُك أَوِرج أَو رِدك حِمثْلُ ي ِتقعى لَا يوِإنْ نو ِتقعي ك لَمرعش فَِخذُك أَو اقَك أَو.   

 لُهِإنْ قَالَ  : قَوِق : والِْعت اتايِكن كَذَِلكو ِتقعي ِو لَمني ِإنْ لَمو قتةَ عيرى ِبِه الْحونك ولَيِلي ع لَا ِملْك   

ِلي علَيك ولَا ِرق ِلي علَيك وخلَّيت سِبيلَك ِلأَنَّ كُلَّ لَفٍْظ ِمن هذَا يحتِملُ وجهيِن فَقَولُه ِمثْلُ خرجت ِمن ِملِْكي ولَا سِبيلَ 
ي علَيك ِباللَّوِم ، والْعقُوبِة خرجت ِمن ِملِْكي يحتِملُ ِبالْبيِع وِبالِْعتِق ولَا سِبيلَ ِلي علَيك ِلأَنك وفَّيت ِبالِْخدمِة فَلَا سِبيلَ ِل: 

قَد أَطْلَقْتك ونوى الِْعتق عتقَت ِلأَنَّ الِْإطْلَاق يقْتِضي زوالَ الْيِد وقَد نزلَ يده : ويحتِملُ ِلأَنك معتق وكَذَا إذَا قَالَ ِلأَمِتِه 
طَلَّقْتك ونوى الِْعتق لَم تعِتق ِلأَنَّ الطَّلَاق لَا يِزيلُ الْيد وِإنما : لُ خلَّيت سِبيلَك ، ولَو قَالَ لَها عنها ِبالِْعتِق وغَيِرِه وهو ِمثْ

و جاِريةً قَد وِطئَ أُمها أَو ِبنتها فَلَم يكُن يقْتِضي التحِرمي ، والرق يجتِمع مع التحِرِمي ِلأَنه قَد يشتِري أُخته ِمن الرضاعِة أَ
   .فَرجك علَي حرام يِريد الِْعتق لَم تعِتق ِلما ذَكَرنا : التحِرمي دلَالَةً علَى الِْعتِق وِإنْ قَالَ 

 لُهِإنْ قَالَ  : قَوى الْ: وونك ولَيلْطَانَ ِلي علَا س ِتقعي لَم قِعت   

لَا يد : ِلأَنَّ السلْطَانَ ِعبارةٌ عن الْيِد وسمي السلْطَانُ ِبِه ِلِقياِم يِدِه وقَد يبقَى الِْملْك دونَ الْيِد كَما ِفي الْمكَاتِب فَكَأَنه قَالَ 
لَيك ونوى ِبِه الِْعتق أَنه يعِتق ِلأَنَّ نفْيه مطْلَقًا إنما يكُونُ ِبانِتفَاِء الِْملِْك أَلَا ترى أَنَّ لَا سِبيلَ ع: ِلي علَيك ِبِخلَاِف ما إذَا قَالَ 

لْولَاِء عتق ِفي الْقَضاِء ولَم يصدق لَا سِبيلَ ِلي علَيك إلَّا سِبيلَ ا: ِللْمولَى علَى الْمكَاتِب سِبيلًا فَِلهذَا يحتِملُ الِْعتق وِإنْ قَالَ 
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علَى صرِفِه عن الِْعتِق ِلأَنه لَما نفَى السِبيلَ عنه وأَثْبت الْولَاَء ، والْولَاُء يقْتِضي الْحريةَ عِلم أَنه أَراد ذَِلك فَلَا يصدق علَى 
ِدينِقيلَ يِرِه واِت إذَا قَالَ غَياِقعاِء قَالَ ِفي الْوِفي الْقَض  : ِتقعلَا ي اِجبو لَيقُك عِعت.   

 لُهِإنْ قَالَ  : قَوو : قتع لَى ذَِلكع تثَبِني وذَا ابه   

ِبي أَو عمي أَو خاِلي فَهِذِه الْأَلْفَاظُ يقَع ِبها الِْعتق ولَا تحتاج هذَا أَ: هِذِه ِبنِتي أَو أُمي أَو قَالَ ِلعبِدِه : وكَذَا إذَا قَالَ ِلأَمِتِه 
ِه ثُم إذَا وثَبت علَى ذَِلك معناه إذَا كَانَ يولَد ِمثْلُه ِلِمثِْل: نويت ِبِه الْكَِذب صدق ِديانةً لَا قَضاًء ، وقَولُه : إلَى النيِة فَِإنْ قَالَ 

ِلِه  ى قَونعِقيلَ مو ِتقعيو ، هِمن هبسن تثْبلَا ي وفرعم بسن ِإنْ كَانَ لَهو ِتقعيو هِمن هبسن تثَب وفرعم بسِد نبِللْع كُني لَم
هذَا أَِبي وِمثْلُه لَا : ا ، وِقيلَ احترز ِبذَِلك عن من لَا يولَد ، ولَو قَالَ ِلعبِدِه وثَبت علَى ذَِلك أَي لَم يقُلْ إنْ شاَء اللَّه متِصلً

تراه عتق علَيِه ولَا يثْبت هذَا ابِني ِمن الزنا ثُم اش: يولَد ِلِمثِْلِه عتق ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يعِتق ، ولَو قَالَ ِلعبِد غَيِرِه 
نسبه ، ولَو اشترى أَخاه ِمن الزنا لَا يعِتق علَيِه فَِإنْ كَانَ الْأَخ ِللْأُم عتق ، ولَو اشترى الْمملُوك ولَده لَا يعِتق علَيِه فَِإنْ 

يس ٍم ِمنرحِحٍم مى ذَا ررتاش ِتقعيِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن ِتقعي لَم لَاهوم نى ابرتفَاش ِرقغتسم نيِد دبلَى الْعفَِإنْ كَانَ ع قتِدِه ع
ابنها ِمن سيِدها عتق إجماعا وِإنْ قَالَ ِعندهما فَأَما الْمكَاتب إذَا اشترى ابن مولَاه لَم يعِتق إجماعا فَِإنْ اشترت الْمكَاتبةُ 

   .لَا يعِتق إجماعا : هذَا ابنِتي ِقيلَ يعِتق ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يعِتق وِقيلَ : ِلعبِدِه 

 لُهقَو :  قتع لَايوا مي أَو لَايوذَا مه أَو   

عنيت ِبِه الْكَِذب صدق ِديانةً لَا قَضاًء ثُم ِفي قَوِلِه هذَا مولَاي لَا يحتاج إلَى : هِذِه مولَاِتي وِإنْ قَالَ : ا قَالَ ِلأَمِتِه وكَذَا إذَ
يا حر ويا عِتيق ثُم الْحريةُ لَا تقَع :  لَا يحتاج إلَى النيِة كَقَوِلِه ِنيٍة ِلأَنه الْتحق ِبالصِريِح وكَذَا يا مولَاي ِلأَنَّ النداَء ِبالصِريِح
   .يا سيِدي يا ماِلِكي لَا يعِتق : ِبالنداِء إلَّا ِفي ثَلَاثَِة أَلْفَاٍظ يا حر يا عِتيق يا مولَاي فَِإنْ قَالَ 

 لُهِإنْ قَ : قَوو ِتقعي ا أَِخي لَمي ِني أَوا ابالَ ي   

يا ابن ِبالضم لَم يعِتق ِلأَنه كَما أَخبر : ِلأَنَّ هذَا اللَّفْظَ ِفي الْعادِة يستعملُ ِللِْإكْراِم ، والشفَقَِة ولَا يراد ِبِه إلَّا تحِقيق وِإنْ قَالَ 
   .ِبيِه فَِإنه ابن أَ

 لُهِنيفَةَ  : قَوأَِبي ح دِه ِعنلَيع قتِني عذَا ابِلِمثِْلِه ه ِمثْلُه ولَدلَا ي لَاٍم لَهِإنْ قَالَ ِلغو   

ي كَالْكَلَاِم ِفي قَوِذِه أُمه ي أَودج ذَا أَِبي أَوِلِه هِفي قَو الْكَلَامو ، ِتقعا لَا يمهدِعنا إذَا كَانَ وأَملَى الِْخلَاِف وِني عذَا ابِلِه ه
 هِلأَن هِحيلُ ِمنتسا لَا يِبم أَقَر هِق فَِإنالِْعت قُوعا وأَم بسالن تثْبي لَما واعمإج ِتقعي هِب فَِإنسالن وفرعم هِلِمثِْلِه إلَّا أَن ِمثْلُه ولَدي

ِإنْ يِه وإلَي وبسنم وه نِلم قحتسم هِلأَن هبسن تثْبي ا لَممِإنٍة وهبِبش ا أَوِطئَ ِبِزناِئِه ِبأَنْ وم لُوقًا ِمنخكُونَ مِملُ أَنْ يتح
ِه ولَيع قتع بسن لَه فرعلَا يِلِمثِْلِه و ولَدي ِفيِه فَقُِبلَ كَانَ ِمثْلُه مصالْخ وهفِْسِه ولَى نِكٍن عمِبم أَقَر هِلأَن هِمن هبسن تثْبي

 ِبيص وهِدِه وبِإذَا قَالَ ِلعذَا أَِخي وا إذَا قَالَ همع ازِترِفيِه اح مصالْخ وها ولُنقَوو هارلَى : إقْرع وي فَهدذَا جالِْخلَاِف ه
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وِقيلَ لَا يعِتق إجماعا ِلأَنَّ هذَا الْكَلَام موِجب لَه ِفي الِْملِْك إلَّا ِبواِسطٍَة وهو الْأَب وِهي غَير ثَاِبتٍة ِفي كَلَاِمِه فَتعذَّر أَنْ 
  .ِلأَنَّ لَهما موِجبا ِفي الِْملِْك ِمن غَيِر واِسطٍَة يجعلَ مجازا عن الْواِجِب ِبِخلَاِف الْأُبوِة ، والْبنوِة 

هذَا أَِخي لَا يعِتق ِفي ظَاِهِر الروايِة عن أَِبي حِنيفَةَ يعِتق ، ولَو قَالَ ِلعبِدِه هِذِه ِبنِتي ِقيلَ هو علَى الِْخلَاِف وِقيلَ لَا : ولَو قَالَ 
ِبالِْإج ِتقعِة ، يايكَذَا ِفي الِْهد ربتعفَلَا ي ومدعم وهى ومسِبالْم كْمالْح لَّقعى فَتمسِس الْمِجن ِمن سِه لَيإلَي ارشاِع ِلأَنَّ الْمم

  .واِقعاِت أَنِت حر عتق كَذَا ِفي الْ: ولَو قَالَ ِلعبِدِه أَنت حرةٌ أَو قَالَ ِلأَمِتِه 

 ها ِمنِسن رأَكْب ِلِمثِْلِه أَو ولَدت ِهيِب وسوفَةُ النرعم ِهيأَِتِه ورقَالَ ِلام لَوِح : وركَذَا ِفي ش قَةُ ِبذَِلكالْفُر قَعت ِتي لَمِذِه ِبنه
   .الْمناِر 

  

  لُهقَو : ِت طَاِلقِتِه أَنِإنْ قَالَ ِلأَمو ِتقعت ةَ لَميرِوي الْحني   

 كَذَا لَوو ِتقعت لَم قى ِبِه الِْعتوني وِر أُمكَظَه لَيِت عقَالَ أَن ا لَوكَم اهوِإنْ نو قِبِه الِْعت قَعي اِبِه فَلَمِفي ب ِريحص ِلأَنَّ الطَّلَاق
ونوى ِبِه الِْعتق لَم تعِتق ِلأَنه نوى ما لَا يحتِملُه لَفْظُه ِلأَنَّ الِْإعتاق لُغةً إثْبات الْقُوِة ، والطَّلَاق رفَع قَالَ أَنِت باِئن أَو تخمِري 

كَذَِلك الْمنكُوحةُ فَِإنها قَاِدرةٌ إلَّا أَنَّ قَيد النكَاِح ماِنع الْقَيد وهذَا ِلأَنَّ الْعبد أُلِْحق ِبالْجماداِت وِبالِْإعتاِق يحيى فَيقِْدر ولَا 
أَقْو قَاطُهكَاِح فَكَانَ إسِملِْك الن قِمِني فَوالْي ى ِلأَنَّ ِملْكلَ أَقْوفَاَء أَنَّ الْأَولَا خةُ والْقُو رظْهفَت اِنعالْم ِفعترِبالطَّلَاِق يى ، و

   .واللَّفْظُ يصلُح مجازا عما هو دونَ حِقيقَِتِه لَا عما هو فَوقَه فَِلهذَا امتنع ِفي الِْإعتاِق 

 لُهِدِه  : قَوبِإنْ قَالَ ِلعو : ِتقعي لَم رِمثْلَ الْح تأَن   

   .قِْه وِلأَنَّ الِْمثْلَ يستعملُ ِللْمشاركَِة ِفي بعِض الْمعاِني عرفًا فَوقَع الشك ِفي الْحريِة يعِني ، ولَو نوى كَذَا ِفي ِخزانِة الِْف

 لُهِإنْ قَالَ  : قَوو : قتع رإلَّا ح تا أَنم   

  . ِللِْإثْباِت كَما ِفي كَِلمِة الشهادِة ، وِفي إثْباِت الْحريِة عتق ِلأَنَّ اِلاسِتثْناَء ِمن النفِْي إثْبات علَى وجِه التأِْكيِد

هم عِبيد الدنيا كُلُّ: كُلُّ ماِلي حر ، ولَه عِبيد لَم يعِتقُوا وِإنْ قَالَ : ما أَنت إلَّا ِمثْلَ الْحر لَم يعِتق وِإنْ قَالَ : وِإنْ قَالَ 
أَولَاد آدم كُلُّهم أَحرار لَا يعِتق عبده إجماعا كَذَا ِفي الْواِقعاِت ، : أَحرار ولَم ينِو عبده لَم يعِتق ِعند أَِبي يوسف وِإنْ قَالَ 

عي لَم راطَةُ حِذِه ِخيه لُوكُهمم اطَهٍب خقَالَ ِلثَو لَوِدِه وبقَالَ ِلع لَوو ، ِبيهشالت ادأَر هِلأَن قَالَ : ِتق ثُم رح تك فَأَنتمتإذَا ش
 يقَع علَيِه الِْعتق لَه لَا بارك اللَّه ِفيك لَم يعِتق ِلأَنَّ هذَا لَيس ِبشتٍم بلْ هو دعاٌء علَيِه ، ولَو جمع بين عبِدِه وبين من لَا

أَحدكُما حر عتق الْعبد ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يعِتق : عبِدي حر وهذَا أَو قَالَ : كَالْبِهيمِة أَو الْحاِئِط أَو الساِريِة فَقَالَ 
أَحدكُما حر لَم يعِتق عبده إجماعا إلَّا ِبالنيِة : ا يعِتق إجماعا وِإنْ قَالَ ِلعبِدِه وعبِد غَيِرِه أَنت حر أَو لَا لَ: وِإنْ قَالَ ِلعبِدِه 

موقُوفَةً علَى إجازِة الْمولَى وكَذَا إذَا ِلأَنَّ عبد الْغيِر يوصف ِبالْحريِة ِمن ِجهِة مولَاه ، وقَد يجوز أَنْ يكُونَ أَوقَع حريةً 
أَنِت حرةٌ أَو هِذِه أَو إحداكُما حرةٌ لَم تعِتق أَمته ِلأَنَّ الْميتةَ توصف ِبالْحريِة فَيقَالُ : جمع بين أَمٍة حيٍة وأَمٍة ميتٍة فَقَالَ 



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                810

ةً ورح تاتم ريخ هِنيفَةَ ِلأَنأَِبي ح دِعن دبالْع قتِدي عبع أَو رح تاٍر أَنِإنْ قَالَ ِلِجدِتِه وةُ ِبأَميرالْح صتخةً فَلَا تأَم تاتم
  .نفْسه ِفيِهما فَلَا فَرق بين تقِْدِمي الْعبِد أَو الْحاِئِط 

ب عمج لَوفَقَالَ و رح نيبِدِه وبع ني :هدبع ِتقعا لَا يكُمدأَح   

 إذَا أَنت حر الْيوم أَو غَدا لَا يعِتق ما لَم يِجئْ غَد وِإنْ قَالَ الْيوم وغَدا عتق الْيوم ، والْفَرق أَنه: إلَّا ِبالنيِة وِإنْ قَالَ ِلعبِدِه 
 قتإذَا ع ها ِلأَنِميعِن جيقْتا ِفي الْواِقعِم كَانَ ووِفي الْي اهنقَعأَو ا فَلَوِميعا جِن لَا ِفيِهميقْتِد الْوِفي أَح قالِْعت قَعأَو غٍَد فَقَد قَالَ أَو

ا فَقَدغَدو موقَالَ الْي لَوا ، وغَد قتع موِد الْيِفي الْغ قَعِإذَا وِد وا ِفي الْغاِقعِم كَانَ ووِفي الْي قَعا فَِإذَا وِميعِن جيقْتِفي الْو هقَعأَو 
 ِلأَنَّ التعِليق ِبالشرِط لَا ينِزلُ إلَّا أَنت حر إذَا قَِدم فُلَانٌ وفُلَانٌ لَا يعِتق ما لَم يقْدما جِميعا: لَا يكُونُ واِقعا ِفي الْيوِم وِإذَا قَالَ 

: إذَا قَِدم فُلَانٌ أَو فُلَانٌ فَقَِدم أَحدهما عتق ِلأَنه علَّقَه ِبأَحِدِهما وقَد وِجد وِإذَا قَالَ : ِعند كَماِلِه وكَمالُه آِخره وِإنْ قَالَ 

لَانٌ أَو إذَا جاَء غَد فَِإنْ قَِدم فُلَانٌ قَبلَ مِجيِء الْغِد عتق وِإذَا جاَء غَد أَو لَا لَا يعِتق حتى يقْدم فُلَانٌ وعن أَنت حر إذَا قَِدم فُ
 بينهما حرف أَو فَِإنْ وِجد الِْفعلُ أَولًا يقَع وِإنْ أَِبي يوسف أَنه يعِتق ، والْأَصلُ ِفيِه أَنه إذَا جمع بين ِفعٍل ووقٍْت وأَدخلَ

  .وِجد الْوقْت أَولًا لَا يقَع حتى يوجد الِْفعلُ وعن أَِبي يوسف يتعلَّق ِبأَسبِقِهما وجودا 

عنيت ِفي الْغِد أُخرى ، :  تطْلُق ِفي الْيوِم واِحدةً ولَا تطْلُق ِفي الْغِد إلَّا إذَا قَالَ أَنِت طَاِلق الْيوم وغَدا: وِإذَا قَالَ ِلامرأَِتِه 
نَ ذَِلك ِلِلاسِتئْناِف ولَو قَالَ غَدا ، والْيوم طَلُقَت ِفي الْيوِم واِحدةً ، وِفي الْغِد أُخرى ِلأَنَّ عطْف الْيوِم علَى الْغِد لَا يِصح فَكَا

.   

   وِإذَا ملَك الرجلُ ذَا رِحٍم محرٍم ِمنه عتق علَيِه  : ولُه قَ

جم ا أَوكَِبري ا أَوِغريص اِلكاٌء كَانَ الْموسو ِر ذَِلكيِبغ ِة أَوِبالِْهب اِء أَورِبالش ِث أَوِبالِْإر لَكَهاٌء موِبالِْملِْك س مقَها ِلأَنَّ ِعتونن
وِملْك هؤلَاِء صِحيح وكَذَا الذِّمي إذَا ملَك ذَا رِحٍم محرٍم ِمنه عتق علَيِه ِلأَنه ِمن أَهِل داِر الِْإسلَاِم وأَما إذَا ملَك الْحرِبي ذَا 

حرِب لَم يعِتق ِعندهما ، وقَالَ أَبو يوسف يعِتق وِإنْ أَعتق الْحرِبي عبدا حرِبيا ِفي داِر الْحرِب رِحٍم محرٍم ِمنه ِفي داِر الْ
 ِفي داِر الْحرِب عتق إجماعا ، ولَو لَم يعِتق ِعندهما ، وقَالَ أَبو يوسف يعِتق ، ولَو أَعتق الْحرِبي عبدا مسِلما أَو ِذميا

 ِبيلَهلِّ سخي ا لَمِنيفَةَ مأَِبي ح دِعن ِتقعلَا ي اكنه قَهتا فَأَعِبيرا حدبى عرتِب فَاشرالْح ارد ِلمسلَ الْمخد.  

محلُ مقَوِل وِبالْقَو ِتقعي فوسأَِبي ي دِعنى ذَا ورتفَِإنْ اش لَه لَا ِملْك هِلأَن ِتقعلَا ي هلَدو لُوكمى الْمرتاش لَوو ، طَِربضٍد م
لَاهوم نى ابرتفَاش ِرقغتسم نيِد دبلَى الْعفَِإنْ كَانَ ع لَكَهلَى موِلأَنَّ الْم قتع لَاهوم ٍم ِمنرحِحٍم مِنيفَةَ رأَِبي ح دِعن ِتقعي لَم 

 ِلكملَى لَا يوا ِلأَنَّ الْماعمإج ِتقعلَا ي لَاهوم نى ابرتإذَا اش بكَاتا الْمفَأَم لَكَهم ها ِلأَنمهدِعن ِتقعيو ِلكُهملَا ي هِلِه أَنلَى أَصع
   .أَكْساب الْمكَاتِب 
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 لُهقَو :  ِتقعا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن لَاهوِتِه ِلمِة ِقيمِقيى ِفي بعسو ضعالْب ذَِلك قتِدِه عبع ضعلُ بجالر قتِإذَا أَعو
 كُلُّه   

ِتق ذَِلك الْقَدر ِعند أَِبي حِنيفَةَ ويسعى ِفي الْباِقي وِعندهما يعِتق ِنصفُك حر أَو ثُلُثُك أَو ربعك فَِإنه يع: وصورته أَنْ يقُولَ 
 أَِبي بعضك حر أَو جزٌء ِمنك حر فَِعندهما يعِتق كُلُّه ، وِعند: كُلُّه ولَا ِسعايةَ علَيِه وِإنْ ذَكَر جزًءا مجهولًا كَما إذَا قَالَ 

سهم ِمنك حر فَِإنه يعِتق كُلُّه ِعندهما ، وقَالَ أَبو حِنيفَةَ يعِتق سدسه ثُم الْأَصلُ أَنَّ الِْإعتاق : حِنيفَةَ يؤمر ِبالْبياِن وِإنْ قَالَ 
هدِعنو ، قتا أَعلَى مع ِصرقْتفَي هدأُ ِعنزجتِق يالِْعت اتإثْب اقتافَِتِه إلَى الْكُلِّ ِلأَنَّ الِْإعِض كَِإضعإلَى الْب هافَتأُ فَِإضزجتا لَا يم

ر كَالطَّلَاِق ، والْعفِْو عن وهو قُوةٌ حكِْميةٌ وِإثْباتها ِبِإزالَِة ِضدها وهو الرق الَِّذي هو ضعف حكِْمي وهما لَا يتجزآِن فَصا
 قح قالرو ، قُّهح الَةُ الِْملِْك ِلأَنَّ الِْملْكإز وه الَِة الِْملِْك أَوِق ِبِإزالِْعت اتإثْب اقتِنيفَةَ أَنَّ الِْإعِلأَِبي حِتيلَاِد واِلاساِص ، والِْقص

ِف لَا يرصالت قحِع ورِرِه الشغَي ققِِّه لَا حالَةُ حإز وهِف ورصتِة الْمِولَاي تحلُ تخد.  

الِْإعتاق ِعند أَِبي حِنيفَةَ إزالَةُ الِْملِْك وهو ِعبارةٌ علَى الْقُدرِة علَى التصرفَاِت وهو متجزئ ثُبوتا : قَالَ ِفي الْمستصفَى 
وزو نةٌ عارِعب هٍئ ِلأَنزجتم رغَي وهو قالِْعت وهأُ وزجتلَا ي كْمِبِه ح لَّقعتي ِف لَِكنصاِء النِشرِف وصِع النيِفي ب ِرفا عالًا ِلم

فَاذُ الِْولَاينِة واِلِكيلْطَانُ الْما سِبه رظْهٍة يكِْميٍة حِص قُوخالش ضعكُونَ بأَنْ ي روصتلَا ي هأُ ِلأَنزجتةُ لَا تالْقُوِة ، وادهالشِة ، و
   قَِويا وبعضه ضِعيفًا وهذَا كَأَعضاِء الْوضوِء فَِإنها متجزئَةٌ

 وكَذَِلك عدد الطَّلَاِق ِللتحِرِمي فَِإذَا كَانَ كَذَِلك فَِبِإعتاِق الْبعِض لَا يثْبت شيٌء ويتعلَّق ِبها إباحةُ الصلَاِة وِهي غَير مجِزئٍَة
قَطَ بقُوِط كُلِّ الِْملِْك فَِإذَا سِبس كْمِق حالِْعت وتثُبو ققُوطَ الرِلأَنَّ س قالر ٌء ِمنيولُ شزِق فَلَا يالِْعت ِمن ِجدو فَقَد هضع

شطْر ِعلَِّة الِْعتِق فَلَا يكُونُ حرا أَصلًا ِفي شهاداِتِه وساِئِر أَحكَاِمِه وِإنما هو مكَاتب لَا يباع ولَا يوهب إلَّا أَنه إذَا عجز لَا 
إنَّ الِْإعتاق إزالَةُ الِْملِْك قَصدا ِلأَنَّ الِْملْك حق الْعبِد ، والرق حق : وِإنما قُلْنا يرد ِفي الرق ِبِخلَاِف الِْكتابِة الْمقْصودِة 

لَِّه تعالَى فَجوِزي علَى ذَِلك الشرِع ِلأَنَّ ضرب الرق علَيِه ِللْمجازاِة علَى اِلاسِتنكَاِف عن السلَاِم ، وعن اِلانِقياِد ، والتعبِد ِل
ِبضرِب الرق علَيِه ، والْجزاُء حق ِللَِّه تعالَى ، والِْإنسانُ لَا يتمكَّن ِمن إبطَاِل حق الْغيِر قَصدا ويتمكَّن ِمنه ِضمنا أَلَا ترى أَنَّ 

تإذَا أَع كرتشالْم دباِحِبِه الْعِصيِب صى إلَى ندعت هِصيبن قتأَع لَوو ، وزجاِحِبِه لَا يص ِصيبا نمهدأَح ق.  

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبِك: وِل وهالَةُ الْجِإزالِْعلِْم و اتلَاِم إثْبكَالِْإع قالَةُ الرِإزِق والِْعت اتإثْب اقتٍئ ِلأَنَّ الِْإعزجتم را غَيملَاه
الرق عقُوبةٌ ، والْعقُوبةُ لَا يتصور وجوبها علَى النصِف ِلأَنَّ الذَّنب لَا يتصور ِمن النصِف دونَ النصِف وما لَا يتجزأُ إذَا 

ظَهر أَنَّ الِْملْك متجزئ إجماعا ، والِْإعتاق مختلَف ِفيِه ، واِلاخِتلَاف ِفيِه ِبناًء علَى أَنه أُثِْبت بعضه ثَبت كُلُّه كَالطَّلَاِق فَ
بات الِْعتِق ويِزيلُ الرق قَصدا ، إزالَةُ الِْملِْك أَما إثْبات الِْعتِق فَِعنده إزالَةُ الِْملِْك قَصدا ، والرق ِضمنا وتبعا وِعندهما إثْ

 لُهقَوو ، كَِثري فَِفيِه ِفقْه ، فَظْهاحلَ وذَا الْأَصه ِكما فَأَحعبت الِْملْكو:   

  .عتق ذَِلك الْبعض ِبغيِر ِسعايٍة 

 لُهقَوو :تسالْم لَاهوِتِه ِلمِة ِقيمِقيى ِفي بعسِق إذَا وتعا إلَى الْمةَ إمايعالس يدؤى يتِنيفَةَ حأَِبي ح دِب ِعنكَاتِزلَِة الْمنى ِبمعس
كَالْم قالر ِتِه ِمنقَبِليِص رخى ِلتعسا يمِإناٍق وب قةَ ِلأَنَّ الرايعالس ارتِر إذَا اخا إلَى الْآخِإمو ِمنثُ ضورلَا يِرثُ وِب فَلَا يكَات
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 وهاِحٍد وٍه وجو ِمن بكَاتالْم فَاِرقي هاِق إلَّا أَنتقَاِبلٌ ِللِْإع بكَاتِلأَنَّ الْم ِتقَهعأَنْ ي ارِخي لَهو جوزتلَا يو هتادهش وزجلَا تو
ِفي الر درلَا ي زجإذَا ع هقَالَ أَنِز ، وجالْع دعب ودجوى منعذَا الْمهو هٍء ِمنزِة ِفي جيرالْح قُوعِة وايعوِجِب ِللسى الْمنعالْم ق

مِإنِميِعِه وِفي ج قُوعو قوٍن ِلأَنَّ الِْعتيدم رِزلَِة حنى ِبمعستسالْم دمحمو فوسو ياِئِر أَبكَس وِة فَهيرالْح عم هنيي ددؤا ي
الْأَحراِر ثُم الْمستسعى ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَى ضربيِن كُلُّ من يسعى ِفي تخِليِص رقَبِتِه فَهو كَالْمكَاتِب وكُلُّ من يسعى ِفي 

هِتِه الَِّذي لَِزمقَبِل ردةُ إذَا بالْأَمو ، نيأْذُوِن دلَى الْمعقَا وتأْذُوِن إذَا أَعالْموِن ، وهركَالْمكَاِمِه وِفي أَح ركَالْح وِق فَهِبالِْعت 
   .أَعتقَها مولَاها علَى أَنْ يتزوجها فَأَبت فَِإنها تسعى ِفي ِقيمِتها وِهي حرةٌ 

 لُهقَو :  قتع هِصيبا نمهدأَح قتِن فَأَعِريكَيش نيب دبِإذَا كَانَ الْعو   

  : ِنصفُك حر أَو أَنت حر أَما إذَا قَالَ نِصيب صاِحِبي حر لَا يعِتق إجماعا قَولُه : نِصيِبي ِمنك حر أَو قَالَ : يعِني إذَا قَالَ 

فَِإنْ كَانَ موِسرا فَشِريكُه ِبالِْخياِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ إنْ شاَء أَعتق وِإنْ شاَء ضمن شِريكَه ِقيمةَ نِصيِبِه وِإنْ شاَء استسعى  
 دبالْع   

أَِبي ح داٍت ِعنارِريِكِه ثَلَاثُ ِخيا فَِلشوِسرإذَا كَانَ م ِتقعاِقي إذْ : ِنيفَةَ الْماِم ِملِْكِه ِفي الْبِلِقي ِريكُهش قتا أَعكَم قتاَء أَعإنْ ش
قِْدرلَا ي هِه ِلأَنلَيع لَفَهأَت هِصيِبِه ِلأَنةَ نِقيم هنماَء ضِإنْ شا ، ومهنيلَاُء بكُونُ الْوي أُ أَوزجتي هدِعن اقتِع الِْإعيِفيِه ِبالْب فرصتأَنْ ي 

، والِْهبِة وغَيِر ذَِلك ِمما ِسوى الِْإعتاِق وتواِبِعِه ومتى ضِمنه فَالْولَاُء كُلُّه ِللضاِمِن ِلأَنه عتق علَى ِملِْكِه ِحني يمِلكُه ِبالضماِن 
أَنَّ يسار الْمعِتِق لَا يمنع السعايةَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَي الْوجهيِن اختار الشِريك ِمن الِْعتِق أَو ، وِإنْ شاَء استسعى الْعبد ِل

  .السعايِة الْولَاُء بينهما 

 لُهقَو :  

  داِر ِعنِبالِْخي ِريكا فَالشِسرعم ِتقعِإنْ كَانَ الْمو دبى الْععستاَء اسِإنْ شو قتاَء أَعِنيفَةَ إنْ شأَِبي ح   

  .ولَيس لَه التضِمني ، والْولَاُء بينهما ِفي الْوجهيِن 

 لُهقَو :  

 ِة مايعالس اِر أَوسالْي عانُ ممإلَّا الض لَه سلَي دمحمو فوسو يقَالَ أَباِر وسالِْإع ع   

ِلأَنَّ الْمعِتق إذَا كَانَ موِسرا فَقَد وجب لَه الضمانُ علَيِه ولَيس ِللَِّذي لَم يعِتق أَنْ يستسِعي الْعبد مع يساِر الْمعِتِق ِعندهما 
 الْعبِد ِعندهما ، والْولَاُء ِللْمعِتِق ِلأَنَّ الِْعتق كُلَّه ِمن ِجهِتِه ِلعدِم التجزِؤ ِعندهما ثُم إذَا ضِمن الْمعِتق لَيس لَه أَنْ يرِجع علَى

   وِإنْ كَانَ معِسرا فَلَيس لَه إلَّا السعايةُ ، والْولَاُء ِفي

أَنَّ الْعبد عتق ِبِإعتاِقِه وانتقَلَ نِصيب شِريِكِه إلَيِه ويعِني ِبالْوجهيِن موِسرا كَانَ أَو الْوجهيِن جِميعا علَى قَوِلِهما ِللْمعِتِق ِل
ضاِء ديٍن علَى الْمعِتِق إذْ لَا معِسرا ثُم لَا يرِجع الْمستسعى علَى الْمعِتِق ِبما أَدى ِبالِْإجماِع ِلأَنه سعى ِلِفكَاِك رقَبِتِه لَا ِلقَ
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شيَء علَيِه ِلعسرِتِه ِبِخلَاِف الْمرهوِن إذَا أَعتقَه الراِهن الْمعِسر فَِإنه يسعى ِفي الْأَقَلِّ ِمن ِقيمِتِه وِمن الديِن ، ويرِجع علَى 
 رقَبٍة قَد فُكَّت أَو يقِْضي دينا علَى الراِهِن فَِلهذَا يرِجع علَيِه ، ولَو كَانَ الْعبد بين ثَلَاثٍَة فَأَعتق الراِهِن ِبذَِلك ِلأَنه يسعى ِفي

 ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِإنْ شاَء أَعتق ِليساِويه وِإنْ أَحدهم نِصيبه ثُم أَعتق الثَّاِني بعده فَِللثَّاِلِث أَنْ يضمن الْأَولَ إذَا كَانَ موِسرا
 شاَء استسعى الْعبد ولَيس لَه أَنْ يضمن الثَّاِني ِلأَنه ثَبت لَه حق النقِْل إلَى الْأَوِل وذَِلك النقْلُ يتعلَّق ِبِه حكْم الْولَاِء ، والْولَاُء

 قَامم قَام هِلأَن دبى الْععستاَء اسِإنْ شِه وقَلَ إلَيتان مهِلأَنَّ الس ِتقعِل أَنْ يِل فَِللْأَوالْأَو ِمنيضت ارتإذَا اخ ثُم خالْفَس قُهلْحلَا ي
أَنَّ الْماِلك لَم يكُن لَه أَنْ يضمنه وقَد قَام هذَا مقَامه وهذَا كُلُّه قَولُ أَِبي حِنيفَةَ الْمضمِن ولَيس لَه أَنْ يضمن الْمعِتق الثَّاِني ِل

نْ يكُونَ الْمعِتق ماِلكًا ِلِمقْداِر أَما علَى أَصِلِهما لَما أَعتق الْأَولُ عتق جِميع الْعبِد فَِعتق الثَّاِني باِطلٌ ثُم معِرفَةُ الْيساِر هو أَ
ِقيمِة ما بِقي ِمن الْعبِد قَلَّت أَو كَثُرت يعِني إذَا كَانَ لَه ِمن الْماِل أَو الْعروِض ِمقْدار ِقيمِة نِصيِب شِريِكِه فَِإنه يضمنه وِإنْ 

   ا يضمنه وهو الْمعِسر الْمراد ِبالْخبِر ِلأَنه لَا يقِْدر علَى تخِليِص الْعبِد وتعتبر الِْقيمةُ ِفي الضماِن ،كَانَ يمِلك أَقَلَّ ِمن ذَِلك لَ

اِرِه وسِتِق ِفي يعالُ الْمكَذَا حاِن ومالض ببس قِق ِلأَنَّ الِْعتالِْعت موِة يايعالسِق والِْعت موا يضاِرِه أَيسِإع.   

  

  لُهِه : قَولَيانَ عمالْأَِب لَا ض ِصيبن قتا عِدِهمأَح نلَاِن ابجى ررتِإذَا اشو   

  .سواٌء عِلم الْآخر وقْت الشراِء أَنه ابن شِريِكِه أَو لَم يعلَم ِفي ظَاِهِر الروايِة 

 لُهقَو :  

  ِرثَاهإذَا و كَذَِلكو   

  .يعِني يعِتق نِصيب الْأَِب ولَا ضمانَ علَيِه 

 لُهقَو :  

  دبى الْععستاَء اسِإنْ شو هِصيبن قتاَء أَعاِر إنْ شِبالِْخي ِريكالشو   

ِفي الشراِء يضمن الْأَب ِنصف ِقيمِتِه إنْ كَانَ موِسرا فَِإنْ كَانَ معِسرا سعى الْعبد ِفي وهذَا كُلُّه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما 
اِجبا الْومِإنا واِحدلًا وقَو نمضِث فَلَا يا ِفي الِْإرأَمو لَمعي لَم أَو ِلماٌء عوِريِك أَِبيِه سِتِه ِلشِف ِقيمِنص رةُ لَا غَيايعِفيِه الس 

وعلَى هذَا الِْخلَاِف إذَا ملَكَاه ِبِهبٍة أَو صدقٍَة أَو وِصيٍة فَِعنده لَا يضمن من عتق علَيِه ِلشِريِكِه شيئًا ويسعى الْعبد ِفي نِصيِبِه 
ِه نلَيع قتالَِّذي ع نمضا يمهدِعنو لُهقَوا ووِسرإذَا كَانَ م هِصيب : ا ثُمِجهوز ناب ترتأَةٌ اشرام هتورص ِرثَاهإذَا و كَذَِلكو

مهدا أَحهجوزةٌ تاِريج مِن الْعِلابو مع نِن ابلَيجكَذَا إذَا كَانَ ِللرا وأَِخيه نعا وِجهوز نع تاتم اتم ا ثُملَدو تلَدا فَو
  .ابن الْعم عتق نِصيب الْأَِب ولَا ضمانَ علَيِه 

 لُهقَو :  
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 كَانا أَو وِإذَا شِهد كُلُّ واِحٍد ِمن الشِريكَيِن علَى الْآخِر ِبالْحريِة سعى الْعبد ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما ِفي نِصيِبِه موِسريِن 
   معِسريِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما يزعم أَنَّ شِريكَه أَعتقَه وأَنَّ لَه الضمانَ أَو السعايةَ وقَد تعذَّر الضمانُ حيثُ لَم يصدقْه صاِحبه ِفي 
ايعالس تِقيفَب ذَِلك ققُولُ عِتا يمها ِمنا ِلأَنَّ كُلِميعا جملَاِء لَهالْوِة ، وايعِفي الساِر ، وسالِْإعاِر ، وسالْي نيب هدِعن قلَا فَرةُ و

   نِصيِب صاِحِبي علَيِه ِبِإعتاِقِه وولَاؤه ، وِعتق نِصيِبي ِبالسعايِة

   .وولَاؤه ِلي

 لُهقَو :  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد إذَا كَانا موِسريِن فَلَا ِسعايةَ وِإنْ كَانا معِسريِن سعى لَهما  

  .إبراٌء ِللْعبِد ِمن السعايِة ِلأَنَّ ِمن أَصِلِهما أَنَّ السعايةَ لَا تثْبت مع الْيساِر فَوجود الْيساِر ِمن كُلِّ واِحٍد ِمنهما 

 لُهقَو :  

   وِإنْ كَانَ أَحدهما موِسرا ، والْآخر معِسرا سعى ِللْموِسِر ولَم يسع ِللْمعِسِر  

 علَى الْعبِد فَكَانَ لَه أَنْ يستسِعيه وأَما الْمعِسر لَا ضمانَ ِلي علَى شِريِكي ِلكَوِنِه معِسرا وِلي السعايةُ: ِلأَنَّ الْموِسر يقُولُ 
إنَّ الِْعتق أَوجب ِلي الضمانَ علَى شِريِكي وأَسقَطَ السعايةَ عن الْعبِد فَكَانَ مبرئًا لَه ويعتِقد وجوب الضماِن علَى : فَيقُولُ 

ِريِكِه فَلَا يا ِلأَنَّ شمهدِعن ِميِع ذَِلكِفي ج قُوفولَاُء مالْوا ، وهاِئِه ِمنرِة ِلِإبايعِد ِبالسبلَى الْعع ِجعرلَا يِريِك ولَى الشع قدص
 يتِفقَا علَى ِلم إعتاق أَحِدِهما وهو ِعند أَِبي حِنيفَةَ عبد كُلا ِمنهما يِحيلُه علَى صاِحِبِه وهو يتبرأُ ِمنه فَيبقَى موقُوفًا إلَى أَنْ

ايعالس ذُّرعتاِن ولَيوالْم ِهدش ِحني رح وا همهدِعنِب وكَاتِزلَِة الْمنى ِبمعستسِلِه أَنَّ الْمأَص ِه ؟ ِلأَنَّ ِمنلَيا عم يدؤى يتِة ح
 زجي لَمفِْسِه ولَى ناِهِد عالش ارإقْر ازج رالْآخ دهشي لَمو قَهتأَع هاِحِبِه أَنلَى صا عمهدأَح ِهدةَ فَِإنْ شيرالْح عنما لَا يمهدِعن

ِعتق ِفي نِصيِبِه وِإنما أَقَر ِبِه علَى غَيِرِه وأَما السعايةُ فَِمن أَصِل أَِبي علَى صاِحِبِه ولَا ضمانَ علَى الشاِهِد ِلأَنه لَم يوِقع الْ
يةَ وقَد تعذَّر حِنيفَةَ أَنها تثْبت مع الْيساِر ، والِْإعساِر ِفي زعِم الشاِهِد أَنَّ الشِريك قَد أَعتقَه وأَنَّ لَه الضمانَ أَو السعا

   الضمانُ حيثُ لَم يصدقْه فَبِقيت السعايةُ ، وأَما الْمنِكر فَِفي زعِمِه أَنَّ نِصيبه علَى ِملِْكِه وقَد تعذَّر تصرفُه ِفيِه

  . كُلُّه قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ِبِإقْراِر شِريِكِه فَكَانَ لَه أَنْ يستسِعي الْعبد وهذَا

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو : هِد ِلأَنبلَى الْعاِهِد عةَ ِللشايا فَلَا ِسعوِسرِه ملَيع ودهشاِر فَِإنْ كَانَ الْمسالْي عم تثْبةُ لَا تايعالس
ولَا حق لَه إلَّا الضمانُ فَقَد أَبرأ الْعبد ِمن السعايِة وِإنْ كَانَ الْمشهود علَيِه معِسرا فَِللشاِهِد أَنْ يزعم أَنه عتق ِبِإعتاِق شِريِكِه 

 ِبكُلِّ حاٍل ِلأَنَّ نِصيبه علَى ِملِْكِه ولَم يعتِرف يستسِعي الْعبد ِلأَنَّ السعايةَ تثْبت مع الِْإعساِر وأَما الْمشهود علَيِه فَيستسعى
  .ِبسقُوِط حقِِّه ِمن السعايِة فَكَانَ لَه ذَِلك ، والْولَاُء بينهما ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو :عزي اِهدِلأَنَّ الش قُوفولَاُء مالْو قَفذَا وفَِله دحجي ِريكُهشِريِكِه ولَاَء ِلشأَنَّ الْو م.   
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 لُهقَو :  قتِم عنِللص طَاِن أَويِللش الَى أَوعِه اللَِّه تجِلو هدبع قتأَع نمو   

   . ِباَللَِّه سبحانه وتعالَى إلَّا أَنه إذَا قَالَ ِللشيطَاِن أَو ِللصنِم كَفَر ، والِْعياذُ

 لُهقَو :  اِقعاِن وكْرالسِه ، وكْرالْم قِعتو   

يئَِة اللَِّه أَو إلَّا أَنت حر إنْ شاَء اللَّه أَو إنْ لَم يشأْ اللَّه أَو ِبمِش: كَما ِفي الطَّلَاِق وتِجب الِْقيمةُ علَى الْمكِْرِه وِإنْ قَالَ ِلعبِدِه 
إنْ شاَء : إذَا شاَء هذَا الْحاِئطُ أَو إنْ لَم يشأْ لَم يعِتق ، ولَو قَدم الْمِشيئَةَ فَقَالَ : أَنْ يشاَء اللَّه فَِإنه لَا يعِتق وكَذَا إذَا قَالَ 

يعِتق وِإنْ قَالَ إنْ شاَء اللَّه وأَنت :  شاَء اللَّه أَنت حر لَا يعِتق ِعندهما ، وقَالَ محمد إنْ: اللَّه فَأَنت حر لَا يعِتق وِإنْ قَالَ 
   .حر يعِتق ِبالِْإجماِع 

 لُهِفي الطَّ : قَو ِصحا يكَم حٍط صرش إلَى ِملٍْك أَو قالِْعت افِإذَا قَالَ أَضلَاِق و   

 وزجيِط وروِد الشجو دِعن ِتقعي هفَِإن ، رح تا فَأَنديت زإنْ كَلَّم أَو رح تفَأَن ارلْت الدخِط ِمثْلُ إنْ درافَةُ إلَى الشفَالِْإض
ِلأَنَّ تعِليق الِْعتِق ِبالشرِط لَا يِزيلُ ِملْكَه إلَّا ِفي التدِبِري خاصةً وِإذَا لَه بيعه وِإخراجه عن ِملِْكِه ِفي ذَِلك قَبلَ وجوِد الشرِط 

 دبالْع أَو بكَاتلُوكًا : قَالَ الْممم لَكم ثُم قتفَع رح وقِْبلُ فَهتا أَسِفيم ِلكُهلُوٍك أَممأَِب: كُلُّ م دِعن ِتقعِنيفَةَ لَا يي ح
وِعندهما يعِتق وِإنْ قَالَ إذَا أَعتقْت فَملَكْت عبدا فَهو حر فَأَعتق فَملَك عبدا عتق إجماعا ِلأَنه أَضاف الْحريةَ إلَى ِملٍْك 

و رح وفَه ِلكُهلُوٍك أَمملُ كُلُّ مجِإذَا قَالَ الرِحيٍح وص نم ِتقعلَا يقَالَةَ وِذِه الْمقَالَ ه موي ِلكُهمي نلَى كُلِّ مع وفَه ةَ لَهلَا ِني
كُلُّ : قَالَ ِلأَمِتِه إذَا اشتريت مملُوكَيِن فَهما حراِن فَاشترى أَمةً حاِملًا لَم يعِتقَا ، ولَو : استقْبلَ ِملْكَه بعد ذَِلك ، ولَو قَالَ 

 ِمن سلَي هلَى أَنلَّ عقَةُ ِفطِْرِه فَددِه صلَيع ِجبلَا ي هِلأَن لُهاونتلُوِك لَا يمالْم ما ِلأَنَّ اسلُهمح ِتقعي لَم رك حرلُوٍك ِلي غَيمم
ِه علَي ِعتق نسمٍة أَو إطْعام عشرِة مساِكني لَِزمه ذَِلك بعد الْحريِة ، وِإنْ قَالَ إنْ مماِليِكِه ، ولَو قَالَ إنَّ عبدا قَالَ ِللَّ

يرتقُولَ إنْ اشى يتح ذَِلك هملْزي لَم يده اةَ فَِهيِذِه الشت هيرتِإنْ اشو رح وفَه دبذَا الْعت هيرتأَِبي اش دِق ِعنالِْعت دعا بته
 هملْزي فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ وح.   

 لُهقَو :  قتا عِلمسا منِب إلَيراِر الْحد ِمن ِبيرالْح دبع جرِإذَا خو   

 ابِتداًء ولَا ولَاَء علَيِه بلْ يكُونُ ِلعامِة الْمسِلِمني وِإنْ خرج الْعبد لَيس ِلأَنه ملَك نفْسه وهو مسِلم ولَا اسِترقَاق علَى الْمسِلِم
 هِه إلَّا أَنلَيع اهنا أَمِلأَن لَاهوِلم هنِفظَ ثَمحو امالِْإم هاعب لَمفَأَس لَاهوٍة ِبِإذِْن مارا ِفي ِتجنأْمتسلَى ِملِْك الْكَاِفِر مع هتِقيبت وزجلَا ي

ِلما يلْحقُه ِمن مذَلَِّة اسِترقَاِق الْكَاِفِر لَه ، ولَو كَانَ مولَاه حاِضرا أُجِبر علَى بيِعِه فَِإذَا دخلَ الْحرِبي دارنا ِبأَماٍن واشترى 
لَهخأَدا وِلمسا مدبع ِتقعا لَا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِه ِعنلَيع قتِب عرالْح ارد .   
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 لُها  : قَولُهمح قتعو قَتتاِملًا عةً حاِريج قتِإذَا أَعو   

يةً موصى ِبها ِلرجٍل وِبحمِلها الْآخِر فَأَعتق صاِحب الْجاِريِة ِلأَنه تاِبع لَها كَعضٍو ِمن أَعضاِئها ِلاتصاِلِه ِبها ، ولَو أَنَّ جاِر
  .الْأُم عتق الْحملُ وضِمن ِقيمته يوم الِْولَادِة 

 لُهقَو :  

  الْأُم ِتقعت لَمو قتةً عاصلَ خمالْح قتِإنْ أَعو   

 ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ِلأَنا تيقَّنا وجوده وِإنْ جاَءت ِبِه ِلأَكْثَر لَم يعِتق ِلجواِز أَنْ تكُونَ حملَت ِبِه بعد هذَا يعِني إذَا جاَءت ِبِه
 ما بينها وبين سنتيِن فَِإنه يعِتق وِإنْ جاَءت ِبولَديِن الْقَوِل فَلَا تعِتق ِبالشك إلَّا أَنْ تكُونَ الْأَمةُ ِفي ِعدِة زوٍج وجاَءت ِبِه

و حر إذَا ولَدت ولَدا فَه: أَحدهما ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ، والْآخر ِلأَكْثَر ِمنها عتقَا جِميعا ِلأَنهما حملٌ واِحد وِإذَا قَالَ ِلأَمِتِه 
فَِإنْ جاَءت ِبِه ِفي ِملِْكِه عتق وِإنْ جاَءت ِبِه بعد زواِل ِملِْكِه ِمثْلُ أَنْ تِلد بعد موِتِه أَو يِبيعها فَتِلد ِفي ِملِْك الْمشتِري لَا 

 ِتقعي.  

لَدت ولَدا ميتا ثُم ولَدا حيا فَِإنَّ الثَّاِني يعِتق ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَا يعِتق إذَا ولَدت ولَدا فَهو حر فَو: وِإنْ قَالَ ِلأَمِتِه 
ةَ أَنَّ الِْعتق لَما لَم يقَع إلَّا علَى ِلأَنَّ شرطَ الْيِمِني وجود الْأَوِل فَانحلَّت الْيِمني ِبوضِعِه ولَا يقَع شيٌء علَى الثَّاِني وِلأَِبي حِنيفَ

أَولُ عبٍد : حي واستحالَ وقُوعه علَى الْميِت صارت الْحياةُ مشروطَةً ِفيِه وِإنْ لَم يتلَفَّظْ ِبها قَالَ محمد ِفي الْأَصِل إذَا قَالَ 
فَأَد رح وفَه لَيلُ عخدقَالَ ي نا ماِبنحأَص ِفيِه ِخلَافًا فَِمن ذْكُري لَمو يالْح قتع يح دبع هدعب ثُم تيم دبِه علَيلَ عخ

   لَ لَيس ِفيِه ِخلَاف ويعِتقالْمسأَلَةُ علَى الِْخلَاِف فَِعند أَِبي حِنيفَةَ يعِتق الْحي وِعندهما لَا يعِتق وِمنهم من قَا

الْحي وهو الصِحيح ِلأَنَّ الْعبد ِعبارةٌ عما تعلَّق ِبِه الرق ، والرق يبطُلُ ِبالْموِت فَلَيس هذَا ِبعبٍد بعد موِتِه علَى الْحِقيقَِة 
ولَدت ولَدا فَأَنِت حرةٌ أَو فَامرأَِتي طَاِلق فَولَدت ولَدا ميتا عتقَت وطَلَقَت الْمرأَةُ وكَانَ أَبو إذَا : فَيعِتق الثَّاِني وِإنْ قَالَ 

 لَدقُولُ الْوي ذَِعيرِعيٍد الْبِل: سفِْسِه ِبدن قلٍَد ِفي حِبو سلَيِرِه وغَي قِفي ح لَدو تيقَِضي الْمنتلَِدِه وو ِبِه أُم ِصريةَ تيِل أَنَّ الْأَم
ِبِه الِْعدةُ فَلَا يِرثُ ولَا يستِحق الْوِصيةَ ووقُوع الِْعتِق علَيِه حق فَلَم يكُن ولَدا ِفي حق نفِْسِه وِإنْ كَانَ ولَدا ِفي حق الْعبِد 

ِعت لَّقا الَِّذي عمِإنو ِتقعالثَّاِني أَنْ لَا ي قح ِمن سلَي ها ِلأَنقُلْن ِتقعى لَا يتالثَّاِني ح قا ِفي حلَدلَّا كَانَ وقَالُ فَهلَا يِتِه وِبِولَاد قَه
ِذِه فَولَدت حيا وميتا كَانَ جِميع الْوِصيِة ِللْحي قَالَ محمد أَوصيت ِبثُلُِث ماِلي ِلما ِفي بطِْن ه: حقُّه أَنْ يعِتق ، ولَو قَالَ 

" ما " إذَا قَالَ ِلأَمِتِه إنْ كَانَ ما ِفي بطِْنك ذَكَرا فَأَنِت حرةٌ فَولَدت غُلَاما وجاِريةً لَا تعِتق ِلأَنَّ كَِلمةَ : ِفي الْجاِمِع الْكَِبِري 

   .عامةٌ فَتقْتِضي أَنْ يكُونَ جِميع ما ِفي بطِْنها ذَكَرا 
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 لُهِإنْ قَالَ  : قَوالُ والْم هلَِزمو قتع ذَِلك دباٍل فَقَِبلَ الْعلَى مع هدبع قتِإذَا أَعو : حص رح تأَلْفًا فَأَن ت إلَييإنْ أَد
الْم هلَِزما وأْذُونم ارصالُ و   

أَنت حر علَى أَلٍْف أَو ِبأَلٍْف أَو علَى أَنْ تعِطيِني أَلْفًا أَو علَى أَنَّ ِلي علَيك أَلْفًا أَو علَي أَلْف : هذَا علَى وجهيِن إنْ قَالَ 
تعو حِلِس صجِفي الْم دبا فَقَِبلَ الْعِجيِني ِبهِل تدا ِبِخلَاِف بالْكَفَالَةُ ِبه ِصحى تتِتِه حِفي ِذم نيد ِه أَلْفلَيعاِل وِفي الْح ق

ِس فَكَذَِلك وِإنْ قَام ِمن الِْكتابِة ِلأَنه يثْبت مع الْمناِفي وهو ِقيام الرق ، ولَو كَانَ الْعبد غَاِئبا فَبلَغه الْخبر فَقَِبلَ ِفي الْمجِل
 هِنِه ِلأَنيِر عيِإنْ كَانَ ِبغاِن وويالْحوِض ، ورالْعقِْد ، والن ِمن هاعولُ أَناونتاِل يلَفِْظ الْم ِإطْلَاقو ولُهقَب ِصحِلِس لَا يجالْم

 هباِل فَأَشِر الْمياِل ِبغةُ الْمضاوعا مهِف ِلأَنصالَةُ الْوهج رضلَا يِس والِْجن لُومعونُ إذَا كَانَ مزوالْمِكيلُ ، وكَذَا الْمو كَاحالن
 الَةُ ِبأَنْ قَالَتهالْج تا إذَا كَثُرأَمةٌ وِسريفِْسِه : يةُ نِه ِقيملَيعو قتٍب فَقَِبلَ علَى ثَوع رح تأَن قَهِعت لِّقعالثَّاِني أَنْ ي هجالْوو ،

إذَا أَديت إلَي أَلْفًا فَأَنت حر وِإذَا ما أَديت أَو متى أَديت أَو حيثُ : ِبأَداِء الْماِل فَِإنه يِصح ويِصري مأْذُونا ِمثْلُ أَنْ يقُولَ 
ِتقعلَا ي هت فَِإنياِر أَدوِل الدخِبد لَّقَهع ا لَوكَم لَهقَب ِتقعاِء فَلَا يِط الْأَدرِبش قَهِعت لَّقع هوِل ِلأَنفِْس الْقَبِبن ِتقعلَا ياِء وإلَّا ِبالْأَد 

اَء ِمناِب ِبطَلَِبِه الْأَدةٌ ِفي اِلاكِْتسغْبر ها ِلأَنأْذُونم ارا صمِإنِة وِفي الثَّاِني دؤيأَلَِة الْأُولَى وسلْ ِفي الْمقْبي ا لَمما ونابحقَالَ أَص ه
    وكَانَ الْعبدفَهو مملُوك وِللْمولَى أَنْ يِبيعه ، ولَو مات الْمولَى قَبلَ أَنْ يقْبلَ ِفي الْأُولَى ويؤدي ِفي الثَّاِنيِة بطَلَ ذَِلك الْقَولُ

  .إنْ دخلْت الدار فَأَنت حر فَمات قَبلَ أَنْ يدخلَ : رِقيقًا كَما إذَا قَالَ 

 لُهقَو :  

  دبالْع قتعِضِه ولَى قَبلَى عوالْم ِبرالَ أُجالْم رضفَِإنْ أَح   

ي أَلْفًا فَأَنت حر أَما ِفي قَوِلِه أَنت حر علَى أَلٍْف فَيعِتق ِبالْقَبوِل قَبلَ أَداِء الْماِل ومعنى إذَا أَديت إلَ: هذَا راِجع إلَى قَوِلِه 
الْم كَّنمتثُ ييِة ِبحِليخا ِبالتِزلُ قَاِبضني ها أَنِرهِفي غَيأَلَِة ، وسِذِه الْماِر ِفي هبالِْإج ربجي ضعى الْبأَد لَوِضِه ، وقَب لَى ِمنو

 ِتقعلَا ي أُ أَوربالْكُلِّ لَا ي نع ِض أَوعالْب نلَى عوالْم أهرِط فَِإنْ أَبرِم الشدالْكُلَّ ِلع دؤي ا لَمم ِتقعلَا ي هِضِه إلَّا أَنلَى قَبلَى عوالْم
الْمكَاتِب ، ولَو أَدى الْعبد الْمالَ ِمن ماٍل اكْتسبه قَبلَ هذَا الْقَوِل عتق وكَانَ ِللْمولَى أَنْ يرِجع علَيِه ِبِمثِْلِه ِلأَنَّ ِبِخلَاِف 

ِمثِْلِه ِلأَنَّ الْمالَ الَِّذي اكْتسبه قَبلَ الِْعتِق مالُ الْمولَى فَِإذَا أَداه شرطَ الِْعتِق وجود الْأَداِء وقَد وِجد فَعتق ِبِه وِإنما رجع علَيِه ِب
: ِد فَكَأَنه قَالَ الْأَداُء ِفي قَوِلِه إنْ أَديت يقْتِصر علَى الْمجِلِس ِلأَنه تخِيري ِللْعب: صار كَأَنه أَدى مالًا مغصوبا قَالَ ِفي الِْهدايِة 

  .أَنت حر إنْ ِشئْت فَيِقف علَى الْمجِلِس 

أَد إلَي أَلْفًا : إذَا أَديت لَا يقْتِصر علَى الْمجِلِس ِلأَنَّ إذَا تستعملُ ِللْوقِْت ِبمنِزلَِة متى قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا قَالَ : وِفي قَوِلِه 
أَنت حر وعلَيك أَلْف عتق ِفي الْحاِل ولَم يلْزمه شيٌء قَِبلَ أَو لَم يقْبلْ : نت حر عتق ِفي الْحاِل أَدى أَو لَم يؤد وِإنْ قَالَ أَ

  .ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

لَِزمو قتإنْ ِقيلَ ع دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ِسِنني عبِني أَرمدخلَى أَنْ تع رح تأَن ِإنْ قَالَ لَهو ِتقعلْ لَا يقْبي ِإنْ لَمو الْأَلْف ه
   فَقَِبلَ عتق ولَِزمه أَنْ يخدمه أَربع ِسِنني فَِإنْ مات الْمولَى قَبلَ الِْخدمِة
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لَى الْععةُ ومالِْخد طَلَتا بمهدفِْسِه ِعنةُ نِد ِقيمب.  

 دِعنفِْسِه ، وِة ناِع ِقيمبِه ثَلَاثَةُ أَرلَيا عمهدفَِعن اتم ةً ثُمنس همدخ ِإنْ كَانَ قَدو ِسِنني عبِتِه أَرمةُ ِخدِه ِقيملَيع دمحقَالَ مو
ِة ثَلَاِث ِسِننيمةُ ِخدٍد ِقيممحم دِعنا ومهدِعن لَاهوفِْسِه ِلمِة ناِلِه ِبِقيمى ِفي مقْضالًا يم كرتو دبالْع كرت اتم كَذَا لَوو 

ِعندهما يرِجع علَيِه الْمولَى ِبِقيمِة محمٍد ِبِقيمِة الِْخدمِة وأَصلُ الْمسأَلَِة أَنَّ من باع الْعبد ِمن نفِْسِه ِبجاِريٍة ثُم اُستِحقَّت فَ
أَنت حر وحر إنْ شاَء اللَّه بطَل اِلاسِتثْناء وعتق الْعبد ِعند أَِبي حِنيفَةَ : نفِْسِه وِعند محمٍد ِبِقيمِة الْجاِرية ، ولَو قَالَ ِلعبِدِه 

عت ِباللَّفِْظ الْأَوِل ، والثَّاِني لَغو فَفَصلَ بين الْحريِة ، واِلاسِتثْناِء كَالسكُوِت وِعندهما اِلاسِتثْناُء جاِئز ولَا يعِتق ِلأَنَّ الْحريةَ وقَ
أَحد عِبيِدي حر أَحد عِبيِدي حر : انَ لَه ثَلَاثَةُ أَعبٍد فَقَالَ ِلأَنه كَلَام واِحد كَما لَو قَالَ أَنت حر ِللَِّه إنْ شاَء اللَّه ، ولَو كَ

قبي لَما ومهدأَح قتِن فَعيدبلَى عالثَّاِني ع قالِْعت قَعأَو ِل ثُمِباللَّفِْظ الْأَو قتع مهدِلأَنَّ أَح مكُلُّه قتع رِبيِدي حع دإلَّا أَح 
واِحد فَيعِتق ِباللَّفِْظ الثَّاِلِث ، ولَو قَالَ أَحدكُم حر أَحدكُم حر أَحدكُم حر لَم يعِتق إلَّا واِحد ِلأَنَّ أَحدهم عتق ِباللَّفِْظ 

  .الْأَوِل ثُم جمع بين حر وعبديِن 

   .ر فَلَم يعِتق ِباللَّفِْظ الثَّاِني ، والثَّاِلثُ حكْم ِلأَنه صاِدق ِفيِه أَحدكُم ح: فَقَالَ 

  

   مسأَلَةٌ  

: الثَّاِلثُ فَقَالَ أَحدكُما حر ثُم خرج أَحدهما وثَبت الْآخر ثُم دخلَ : رجلٌ لَه ثَلَاثَةُ أَعبٍد دخلَ علَيِه ِمنهم اثْناِن فَقَالَ 

أَحدكُما حر وذَِلك ِفي ِصحِتِه فَما دام حيا يؤمر ِبالْبياِن فَِإنْ مات قَبلَ الْبياِن فَِعندهما يعِتق ثَلَاثَةُ أَرباِع الثَّاِبِت وِنصف كُلِّ 
  .واِحٍد ِمن الْآخريِن 

 دمحقَالَ مكَذَِل: و قِعت بجالثَّاِبِت فَأَو نيبو هنيب اِئرلَ دالْأَو ابفَِلأَنَّ الِْإجي اِرجا الْخأَم هعبر ِتقعي هاِخِل فَِإنإلَّا ِفي الد ك
ت استفَاد ِبالِْإجياِب الثَّاِني ربعا آخر ِلأَنَّ الِْإجياب الثَّاِني داِئر رقَبٍة بينهما ِلاسِتواِئِهما فَيِصيب كُلا ِمنهما النصف غَير أَنَّ الثَّاِب

فصالن اعِل فَشاِب الْأَوِة ِبالِْإجييرالْح فِنص قحتكَانَ اس قَد ا إلَّا أَنَّ الثَّاِبتمهنيب فصنتاِخِل فَيالد نيبو ، هنيب قحتسالْم 
ِبالِْإجياِب الثَّاِني ِفي ِنصفَيِه فَما أَصاب الْمستِحق ِبالِْإجياِب الْأَوِل لَغا وما أَصاب الْفَاِرغَ يبقَى فَيكُونُ لَه الربع فَتم لَه ثَلَاثُ 

تاِب الثَّاِني عِبالِْإجي أُِريد لَو هِلأَناٍع وبأَر عبالر هِمن ِتقعفَي فصنتفَي فصذَا النه ِتقعاِخلُ لَا يِبِه الد أُِريد لَواِقي ، والْب فُهِنص ق
ها ِلأَنضاِل أَيواِر الْأَحِتبلَى اعٍة عيرح فاِخِل ِنصِللدِل وِبالْأَو فصالناِب الثَّاِني ، واٍل ، ِبالِْإجيِفي ح ِتقعلَا ياٍل وِفي ح ِتقعي 
 عبالر هِمن الثَّاِبت ابأَص قَداِخِل والدالثَّاِبِت ، و نياِب باِر الِْإجيا دِقلُّ ِلمفَي دمحا مأَمو.  

ِضيته التنِصيف وِإنما نزلَ إلَى الربِع ِفي حق الثَّاِبِت ِلاسِتحقَاِقِه النصف فَكَذَا يِصيب الداِخلُ وهما يقُولَاِن إنه داِئر بينهما وقَ
ِإجياب الثَّاِني ِبالِْإجياِب الْأَوِل ولَا اسِتحقَاق ِللداِخِل ِمن قَبلُ فَيثْبت ِفيِه النصف وِإنْ ِشئْت قُلْت ِفي اِلاحِتجاِج ِلمحمٍد أَنَّ الْ

نيب اِئرد   
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الصحِة ، والْفَساِد ِلأَنه إنْ كَانَ الْمراد ِبالِْإجياِب الْأَولَ الْخاِرج صح الِْإجياب الثَّاِني ِلأَنه داِئر بين عبديِن وِإنْ كَانَ الْمراد ِبِه 
ابالِْإجي ِصحلَا ي الثَّاِبت نيب ددرِإذَا تٍة كَاِملٍَة وقَبةَ ريرح الَةَ أَفَادحا لَا مِحيحكَانَ ص لَوو ، رحٍد وبع نيب اِئرد هالثَّاِني ِلأَن 

نصِف وهو الربع أَلَا ترى أَنه أَصاب الثَّاِبت ِفي الصحِة ، والْفَساِد يِفيد حريةَ ِنصِف رقَبٍة بينهما فَأَصاب الداِخلُ ِنصف ال
الِْإجياِب الثَّاِني الربع ِبالِْإجماِع فَكَذَا يِصيب الداِخلُ الربع وِإنْ كَانَ الْقَولُ ِمنه ِفي الْمرِض ولَا مالَ لَه غَيرهم ضربوه ِفي 

 ما استحقُّوا ويقْسم الثُّلُثُ علَى هذَا ومعناه أَنْ يجمع بين ِسهاِم الِْعتِق وِهي سبعةٌ علَى قَوِلِهما ِلأَنا نجعلُ كُلَّ الثُّلُِث ِبقَدِر
رقَبِتِه ِبثَلَاثٍَة وكُلُّ واِحٍد ِمن الداِخِل ، والْخاِرِج ِبسهميِن رقَبٍة علَى أَربعٍة ِلحاجِتنا إلَى الثَّلَاثَِة الْأَرباِع فَيضرب الثَّاِبت ِفي 

ذَِلك فثَِة ِضعرالْو امكُونُ ِسهالثُّلُِث فَي فُذُ ِمننيةٌ وِصيِت ووِض الْمرِفي م قالِْعتةٌ ، وعبا أَرمهِمنالثَّاِبِت ثَلَاثَةُ و ِمن ِتقعفَي 

فَيجعلُ كُلُّ رقَبٍة علَى سبعٍة وجِميع الْماِل أَحد وِعشرونَ فَيعِتق ِمن الثَّاِبِت ثَلَاثَةٌ وِهي ثَلَاثَةُ أَسباِعِه ويسعى ِفي أَربعِة 
خمسِة أَسباِعِه ، وِعند محمٍد تجعلُ كُلُّ رقَبٍة علَى ِستٍة ِلأَنه أَسباِعِه ويعِتق ِمن كُلِّ واِحٍد ِمن الْآخريِن سبعاه ويسعى ِفي 

الْم ِميعكُونُ جفَي ثَِة ِمثْلُ ذَِلكرِللْوةٌ وِست اِن فَذَِلكمهاِرِج سالْخ ِمنالثَّاِبِت ثَلَاثَةٌ و ِمنو مهاِخِل سالد ِمن هدِعن ِتقعاِل ي
 ِحقتسيِتِه وِف ِقيمى ِفي ِنصعسيٍة وقَبر فِنص ِحقتسا ِبثَلَاثٍَة فَيِفيه الثَّاِبت برضةً فَيٍة ِستقَبلُ كُلُّ رعجفَت رشةَ عاِنيثَم

   الْخاِرج ثُلُثَ رقَبٍة ويسعى ِفي ثُلُثَي ِقيمِتِه

   .لُ سدس رقَبٍة ويسعى ِفي خمسِة أَسداِس ِقيمِتِه ويستِحق الداِخ

  

  لُهقَو : را حلَاهوم ِة ِمنالْأَم لَدوو   

   .ِلأَنه ثَاِبت النسِب ِمن الْمولَى وهذَا إذَا ادعاه الْمولَى 

 لُهقَو : ِلس لُوكما مِجهوز ا ِمنهلَدوا وِدهي   

 دبع أَو را حِبه جوزاٌء توسو ِللْأُم اِبعت لَدِلأَنَّ الْو.   

 لُهقَو :  رِد حبالْع ِة ِمنرالْح لَدوو   

   .ِلأَنه تبع لَها 

  

   مساِئلُ  

و ، هدبع قتأَع هٍل أَنجلَى راِن عاِهدش ِهدكَانَ إذَا ش لَولُ ، وقْبا تمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دةُ ِعنادهلْ الشقْبت لَم ِكرني دبالْع
 دعوى ِباِلاتفَاِق مكَانَ الْعبِد أَمةٌ قُِبلَت الشهادةُ ِمن غَيِر دعوى إجماعا وكَذَا الشهادةُ علَى طَلَاِق الْمنكُوحِة مقْبولَةٌ ِمن غَيِر

 فْعدو هتاِلِكيم وهِد وبقُوِق الْعلَى حعقَاِق وِترةُ اِلاسمرح وهالَى وعاللَِّه ت قلَى حِملُ عتشي قلَى أَنَّ الِْعتاًء عِبن الِْخلَافو ،
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ِفيِه ح لَّبغا قَالَا الْممهلَِكن هنِر عا ، الْقَهِرهغَيِة وعمِة الْجِإقَامِة وِحيالْأُضكَاِة ، ووِب الزجو ا ِفيِه ِمنالَى ِلمعاللَِّه ت ق
ع الْعبِد فَلَا يقْبلُ ِبدوِن والشهادةُ ِفيما هو ِمن حق اللَِّه تقْبلُ ِبدوِن الدعوى وأَبو حِنيفَةَ يقُولُ معظَم الْمقْصوِد ِمن الِْعتِق نفْ

   .الدعوى كَما ِفي دعوى الْأَمواِل ِبِخلَاِف طَلَاِق الْمرأَِة وِعتِق الْأَمِة ِلأَنه يتضمن تحِرمي الْفُروِج وهو حق الشرِع 

 تفَأَن ارِذِه الدلْت هخِدِه إذَا دبلَ لَا إذَا قَالَ ِلعخد ثُم اهرتاش لَو ذَِلك دعفَب ِمنيالْي لَّتحانو ِتقعا لَا يلَهخد ثُم هاعفَب رح
ت هِذِه الدار فَأَنِت طَاِلق إنْ دخلَ: يعِتق ، ولَو كَانَ بعد الْبيِع لَم يدخلْ حتى اشتراه ثُم دخلَ عتق وكَذَا إذَا قَالَ ِلامرأَِتِه 

 لَمأَع اَللَّهو طَلَقَت لَتخا فَدهجوزت طِْليقَةً ثُما تفَطَلَّقَه.   
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   التدبير  كتاب 

إنْ ِمت فَأَنت حر أَو أَنت : ِمن غَيِر تقِْييٍد ِمثَالُه التدِبري هو أَنْ يعلِّق ِعتق عبِدِه ِبموِتِه علَى الِْإطْلَاِق أَو يذْكُر صِريح التدِبِري 
 هكْمحو توالْم وهالَةَ وحقٍِّق كَاِئٍن لَا محتٍط مرِدِه ِبشبع قلَى ِعتوِليِق الْمعت نةٌ عارِعب ِبريدقَالُ التيِتي ، ووم دعب رح

ِصيالْو كْمح اللَّه هِحمِتِه قَالَ رقَبِبر لَه وِصيِة ِمثْلُ أَنْ يِصيِبلَفِْظ الْو قَعيِة و  

 بدم ارص فَقَد كتربد قَد أَو ربدم تأَن ي أَوٍر ِمنبد نع رح تأَن أَو رح تفَأَن ِدِه إذَا ِمتبلَى ِلعولَا إذَا قَالَ الْما ور
 ِليكُهملَا تو هتلَا ِهبو هعيب لَه وزجي   

 عم رح تأَن ِتي أَووم دعب رح تكَذَا إذَا قَالَ أَنٍر وبد نِق عالِْعت اتِضي إثْبقْتا تهِبِري ِلأَندِفي الت ِريحِذِه الْأَلْفَاظَ صِلأَنَّ ه
 ِتي أَووكَذَا إذَا قَالَ مو لَاكالْه فَاةَ أَوِت الْووكَانَ الْمم كَذَا إذَا ذَكَرِتي ووِفي م ِتي أَووم دِعن : ثُم ى ِمتتم أَو إنْ ِمت

ماِم شيٍء إلَيِه ِمثْلُ دبرتك أَو أَنت مدبر أَو أَنت حر التدِبري علَى ضربيِن مطْلٍَق ومقَيٍد فَالْمطْلَق ما علَّقَه ِبموِتِه ِمن غَيِر انِض
 ِمن دبٍر ِمني أَو إنْ ِمت فَأَنت حر أَو أَوصيت لَك ِبرقَبِتك أَو ِبثُلُِث ماِلي فَتدخلُ رقَبته ِفيِه ، والْمقَيد أَنْ يعلِّق ِعتقَه ِبِصفٍَة

إنْ ِمت : إنْ ِمت ِمن مرِضي هذَا أَو ِفي سفَِري هذَا أَو غَِرقْت أَو قُِتلْت قَالَ أَبو حِنيفَةَ إذَا قَالَ : علَى خطَِر الْوجوِد ِمثْلُ 
وِبم لَّقَهع هٍر ِلأَنبدِبم سفَلَي رح تت فَأَنكُفِّن لْت أَوغُس ت أَوِفندلَى وِت عوِق ِبالْمالِْعت ِليقعت وه ِبريدالتو ، رى آخنعِبمِتِه و

اتِتي فَِإنْ مومِت فُلَاٍن ووم دعب ِت فُلَاٍن أَوومِتي ووم دعب رح تقُولَ أَنِرِه ِمثْلُ أَنْ يِت غَيومِتِه ووِبم لَّقَهِإنْ عالِْإطْلَاِق و 

دأَح ِجدو هِلأَن ربدم ولًا فَهفُلَانٌ أَو   

الشرطَيِن ِفي ِملِْكِه ، والشرطُ الثَّاِني موت الْمولَى علَى الِْإطْلَاِق وِإنْ مات الْمولَى أَو لَا لَم يكُن مدبرا ولَم يعِتق ِلأَنَّ 
 ِجدو طَ الثَّاِنيرِإنْ قَالَ الشو ِتقعثَِة فَلَا يرِتقَاِلِه إلَى الْوان دعلَ : بقَب رهى شضٍر فَِإذَا مبدِبم سٍر فَلَيهِتي ِبشولَ مقَب رح تأَن

أَنه لَم يعلِّق الْحريةَ ِبالْموِت علَى الِْإطْلَاِق وِإنْ مات موِتِه وهو ِفي ِملِْكِه فَهو مدبر ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَيس ِبمدبٍر ِل
 لُهقَوا واعمإج ِتقعِر لَا يهالش ِضيلَ مقَب : ِتيفَاُء ِمنِن اِلاسهةَ الرِلأَنَّ فَاِئد هنهر وزجكَذَا لَا يو هتلَا ِهبو هعيب وزجِنِه لَا يثَم.   

 لُهقَو :  هاِجرؤيو هِدمختسلَى أَنْ يوِللْمو   

 ِلأَنَّ الْحريةَ لَا تمنع اِلاسِتخدام ، والِْإجارةَ فَكَذَا التدِبري ، والْأَصلُ أَنَّ كُلَّ تصرٍف يجوز أَنْ يقَع ِفي الْحر يجوز أَنْ يقَع ِفي

 هةَ فَِإنابِر إلَّا الِْكتبدِفي الْم وزجلَا ي رِفي الْح وزجٍف لَا يرصكُلُّ تِة وطِْء ِفي الْأَمالْواِم ، ودِتخاِلاسِة ، وارِر كَالِْإجبدالْم
 ربدالْم كَاِتبأَنْ ي وزجي.  

 لُهقَو :  
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   ها وِإنْ كَانت أَمةً وِطئَ 

  .ِلأَنَّ ِملْكَه قَاِئم ِفيها 

  

  لُها : قَوهجوزأَنْ ي لَهو   

   .ِلأَنَّ مناِفع بعِضها علَى ِملِْكِه فَجاز التصرف ِفيِه ِبأَخِذ الِْعوِض قَالُوا لَه أَنْ يزوجها ِبغيِر ِرضاها ِلأَنَّ وطْأَها علَى ِملِْكِه 

  

  لُهالثُّلُِث : قَو ِمن جراِلِه إنْ خثُلُِث م ِمن ربدالْم قتلَى عوالْم اتِإذَا مو   

هِفي أَن دقَيالْمو ، طْلَقالْم ِبريدِوي ِفيِه التتسيِت ووقِْت الْمإلَى و افضم عربت هةٌ ِلأَنِصيو ِبريدكَذَا ِلأَنَّ التالثُّلُِث و ِمن ِتقعي 
 لُهِت قَووكَالْم هاِقِه ِلأَنِبلَح كَمحفَي قلْحيو دترِمثْلُ أَنْ ي ِتقعي هِت فَِإنوِر الْميِر ِبغبدالْم نلَى عوالْم الَ ِملْكإذَا ز :  

   ي ثُلُثَي ِقيمِتِه وِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ غَيره سعى ِف 

  .ِلأَنَّ ِعتقَه ِمن الثُّلُِث فَِإذَا عتق ثُلُثُه سعى ِفي ثُلُثَيِه 

 لُهقَو :  

   فَِإنْ كَانَ علَى الْوِلي دين يستغِرق ِقيمته سعى ِفي جِميِع ِقيمِتِه ِلغرماِئِه  

ِتِه قُلْنِميِع ِقيمِني ِفي جعِة ، يِصيِزلَِة الْونِبم ِبريدِلأَنَّ التِتِه وِقيم در ِجبِق فَيالِْعت قْضن ِكنملَا يِة وِصيلَى الْوِن عيِم الدقَدا ِلت
بجفَو خالْفَس قُهلْحقُوِعِه لَا يو دعب هِبريدةَ إلَّا أَنَّ تِصيالْو عنم نيالدفَِإنَّ و رآخ نيبو هنيا بدبع ربد نمِتِه وانُ ِقيممِه ضلَيع 

ِنيفَةَ إذَا دو حذَا قَالَ أَبه تا فَِإذَا ثَبمهدِق ِعنا ِفي الِْعتكَم ضعبتا لَا يمهدِعنِق وِنيفَةَ كَالِْعتأَِبي ح دِعن ضعبتي ِبريدالت هرب
 قتا عمهدأَح اتا فَِإذَا ممهنيا بربدكُونُ ميو رباَء دِإنْ شو قتاَء أَعاٍت إنْ شارِخي سمِريِكِه خفَِلش وِسرم وها ومهدأَح

بلَ أَخِذ السعايِة ِحينِئٍذ تبطُلُ السعايةُ ِلأَنه عتق ِبموِتِه وِإنْ شاَء نِصيبه ِمن الثُّلُِث وسعى ِفي ِنصِف ِقيمِتِه ِللْباِقي إلَّا إذَا مات قَ
ِمنا ضِد ِبمبلَى الْعع ِجعرِر أَنْ يبدِللْمِر وبدِللْم لَاُء كُلُّهكُونُ الْويا ووِسرِتِه إذَا كَانَ مِقيم فِنص ربدالْم ِمنض ِريكِلأَنَّ الش 

كَانَ لَه أَنْ يستسِعيه فَلَما ضِمن شِريكَه قَام مقَامه ِفيما كَانَ لَه فَِإنْ لَم يرِجع علَيِه حتى مات الْمولَى عتق نِصيبه ِمن ثُلُِث 
   ماِلِه

لْورثَِة ِلأَنَّ ذَِلك النصف كَانَ غَير مدبٍر وِإنْ شاَء استسعى الْعبد ِلأَنَّ نِصيبه علَى وسعى الْعبد ِفي النصِف الْآخِر كَاِملًا ِل
سِد فَيبلَى الْعع ِجعرِر أَنْ يبدِللْمو فصالن ذَِلك قتةَ عايعى السفَِإذَا أَد هعيب ذَّرعت قَدِإذَا ِملِْكِه وو كُلُّه قتى عفَِإذَا أَد هِعيست

 اتاِلِه فَِإذَا ملَى حع كَهراَء تِإنْ شاِلِه وثُلُِث م ِمن فصالن ذَِلك قتعةُ وايعالس طَلَتةَ بايعذَ السأْخلَ أَنْ يقَب ربدالْم اتم
ِتِه ويكُونُ لَهم الِْخيار ِفي الِْعتِق ، والسعايِة ونحِو ذَِلك ، وِإنْ مات الْمدبر عتق ذَِلك النصف ِمن يكُونُ نِصيبه موروثًا ِلورثَ
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ا كَانَ الْمدبر موِسرا فَِإنْ كَانَ معِسرا الثُّلُِث وِلغيِر الْمدبِر أَنْ يستسِعي الْعبد ِفي ِنصِف ِقيمِتِه ، والْولَاُء بينهما هذَا إذَ
  .فَِللشِريِك أَربع ِخياراٍت ويسقُطُ الضمانُ إنْ شاَء دبر وِإنْ شاَء أَعتق وِإنْ شاَء استسعى ، وِإنْ شاَء تركَه علَى حاِلِه 

ِعنِنيفَةَ ولُ أَِبي حقَو ذَا كُلُّهه ا كَانَ أَووِسرِريِكِه مِصيِب شِلن اِمنض وها وِدِهمِبِري أَحدا ِبتربدم كُلُّه دبالْع ارص ا قَدمهد
ِريِكِه إلَيش ِصيبقَلَ نتانا وربدم هِميعج ارص فَقَد ضعبتا لَا يمهدِعن ِبريدا ِلأَنَّ التِسرعا موِسراِحِبِه مِصيِب صةَ نِقيم ِمنِه فَض

 لَه لَاُء كُلُّهالْوالثُّلُِث ، و ِمن قتع اتفَِإذَا م ارسالِْإعو ، ارسالْي ِلفتخقِْل لَا يانَ النما ِلأَنَّ ضِسرعم كَانَ أَو.   

 لُهقَو :  ربدِة مربدالْم لَدوو   

   .نَّ الْولَد تاِبع ِلأُمِه يعِتق ِبِعتِقها ويِرق ِبِرقِّها ِلأَ

 لُهقُولَ  : قَولَى ِصفٍَة ِمثِْل أَنْ يِتِه عوِبم ِبريدالت لَّقِض كَذَا : فَِإنْ عرم ِمن ذَا أَوفَِري هس ذَا أَوِضي هرم ِمن إنْ ِمت   

  . ويجوز بيعه ِبِخلَاِف الْمدبِر الْمطْلَِق فَلَيس ِبمدبٍر

 لُهقَو :  

  ربدالْم ِتقعا يكَم قتا عهفَِة الَِّتي ذَكَرلَى الصلَى عوالْم اتفَِإنْ م   

 ِجبا يدمإنْ كَانَ ع لَاهولَى مع ربدى الْمنِإنْ جالثُّلُِث و ِني ِمنعي ِبينكَالْأَج اصالِْقص وِجبا يِفيم لَاهوم عم هِلأَن اصالِْقص
 خِللْقَاِتِل إلَّا أَنَّ فَس لَّمسلَا ت ِهيةٌ وِصيو قِتِه ِلأَنَّ الِْعتِميِع ِقيمى ِفي جعسِه أَنْ يلَيع بجا ودمع لَاهولَ مذَا إذَا قَتلَى هفَع

ِعتِق بعد وقُوِعِه لَا يِصح فَوجب علَيِه ِقيمةُ نفِْسِه ثُم الْورثَةُ ِبالِْخياِر إنْ شاُءوا عجلُوا الِْقصاص ، وِإنْ شاُءوا استوفُوا الْ
أَنها ِعوض عن الرق لَا ِعوض عن الْمقْتوِل وِإنْ قَتلَ مولَاه السعايةَ ثُم قَتلُوه ولَا يكُونُ اخِتيار السعايِة مسِقطًا ِللِْقصاِص ِل

ع هتايا ِجنأَمةَ ِلقَاِتٍل وِصيلَا وةٌ وِصيو قِتِه ِلأَنَّ الِْعتى ِفي ِقيمعسي هفِْس إلَّا أَنونَ النا دكَذَا ِفيمو ردةُ هايطَأً فَالِْجنِبيِد خلَى ع
مولَاه إنْ كَانت عمدا فَِللْمولَى الِْقصاص كَذَا أَحد الْعبديِن إذَا قَتلَ الْآخر عمدا وهما ِلواِحٍد ثَبت ِللْمولَى الِْقصاص وِإنْ 

أَنَّ الْمولَى لَا يثْبت علَى مدبِرِه دين وكَذَا الْمولَى إذَا جنى علَى كَانت ِجنايةُ الْمدبِر علَى عِبيِد مولَاه خطَأً فَِهي هدر ِل
 عمدا اقْتص ِمنها مدبِرِه فَِجنايته هدر ِلأَنه علَى ِملِْكِه وأَما أُم الْولَِد إذَا قَتلَت مولَاها فَِإنها تعِتق ِلأَنَّ الْقَتلَ موت فَِإنْ كَانَ

وِإنْ كَانَ خطَأً لَا شيَء علَيها ِمن ِسعايٍة ولَا غَيِرها ِلأَنَّ ِعتقَها لَيس ِبوِصيٍة ِبِخلَاِف الْمدبرِة فَِإنها تعِتق ِمن الثُّلُِث وتسعى 
   اها خطَأً كَانَ رداِفي جِميِع ِقيمِتها يعِني إذَا قَتلَت مولَ

 لَمأَع اَللَّهةَ ِللْقَاِتِل وِصيلَا و هِة ِلأَنِصيِللْو.   
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   باب اِلاسِتيلَاِد  

.  

بسن تلُوكٍَة ثَبمفَكُلُّ م هعفَر تلُ ثَبالْأَص تِب فَِإذَا ثَبسالن عفَر وهلَِد والْو طَلَب ِتيلَاداِلاس ا أَواِلٍك لَهم ا ِمنلَِدهو 
 لٍَد لَهو أُم ا فَِهيلَكَهم ٍة ثُمهبطِْء شِبو ا ِبِنكَاٍح أَوِدهيِر سغَي لُوكٍَة ِمنملَِد مو بسن تكَذَا إذَا ثَبو لٍَد لَهو أُم ا فَِهيِضهعِلب

اِفِعيالش دِعنا ولَكَهِحِني م ِمن اللَّه هِحمقَالَ ر لٍَد لَهو أُم ِصرت ا لَملَكَهم ِرِه ثُما ِفي ِملِْك غَيهلَدوتإذَا اس   

  لٍَد لَهو أُم تارص ا فَقَدلَاهوم ةُ ِمنالْأَم تلَدإذَا و   

تاس ِسقْطًا قَد ا أَوتيم ا أَويح لَداٌء كَانَ الْوولِْق ِلأَنَّ سالْكَاِمِل الْخ يلَِد الْحِزلَِة الْونِبم وِبِه فَه لِْقِه إذَا أَقَرخ ضعب أَو لْقُهانَ خب
  . لَا تكُونُ ِبِه أُم ولٍَد السقْطَ يتعلَّق ِبِه أَحكَام الِْولَادِة ِبدلَالَِة الِْعدِة ِبِه وِإذَا لَم يستِبن شيٌء ِمن خلِْقِه فَِإنها

 لُهقَو :  

   لَا يجوز بيعها ولَا تمِليكُها ولَا ِهبتها  

ةَ الرا ِلأَنَّ فَاِئدهنهر وزجكَذَا لَا يو ِتقعتو ازا جفِْسهن ا ِمنهاعب ا لَوا أَمِرهغَي ا ِمنهعيب وزجِني لَا يعي ِتيفَاُء ِمنِن اِلاسه
  .رقَبِتها ِببيِعها وذَِلك لَا يِصح ِفيها 

 لُهقَو :  

   ولَه وطْؤها واسِتخدامها وِإجارتها وتزِوجيها  

 ا قَاِئمِفيه ِلأَنَّ الِْملْك.  

 لُهقَو :  

 تعا إلَّا أَنْ يلَِدهو بسن تثْبلَا يِبِه و ِرف   

إذَا وِطئَ أَمته ولَم يعِزلْ عنها وحصنها وجاَءت ِبولٍَد لَم يِحلَّ لَه ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى أَنْ ينِفيه ويِجب : قَالَ أَصحابنا 
 عزلَ عنها أَو لَم يحِصنها جاز لَه نفْيه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنه يجوز أَنْ يكُونَ ِمنه أَنْ يعتِرف ِبِه ِلأَنَّ الظَّاِهر أَنه ِمنه وِإنْ

هِعيدأَنْ ي لَه بحتسي فوسأَِبي ي دِعنو ، كِبالش افِتراِلاع هملْزِرِه فَلَا يغَي كُونَ ِمنأَنْ ي وزجيو بحتسٍد يمحم دِعنو ، 
   لَه أَنْ

يعِتقَها فَِإذَا مات أَعتقَها ِلأَنه لَما احتملَ الْوجهيِن اُستِحب لَه أَنْ يعِتقَه ِلئَلَّا يسترق ِبالشك ، ومن تزوج مملُوكَةَ غَيِرِه 
لَكَهم ا ثُمهلَدا فَأَوهِريتشلَ أَنْ يِر قَبيا ِفي ِملِْك الْغِتيلَاِدهاس دعثُ بدحا الَِّذي يهلَدا وأَما وهعيب وزجلَا ي لٍَد لَهو أُم تارا ص

 هعيب وزجي لَه لُوكمم وفَه لَكَهإذَا م.  

 فَرقَالَ زأُ: و ناب ارص لَكَها إذَا ماعملٍَد إجو أُم ناب وا فَهاهلَى إيوِملِْك الْم دعِر بيالْغ ِجيُء ِبِه ِمنالَِّذي ت لَدا الْوأَملٍَد وو م
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 هعيب وزجلَا ي.  

 لُهقَو :  

 هاٍر ِمنِر إقْريِبغ هِمن هبسن تلٍَد ثَبِبو ذَِلك دعب اَءتفَِإنْ ج    

ِلأَنَّ ِفراشها ضِعيف حتى يمِلك نقْلَه ِبالتزِويِج ِبِخلَاِف : معناه بعد اِلاعِتراِف ِبالْولَِد الْأَوِل إلَّا أَنه إذَا نفَاه انتفَى ِبقَوِلِه 
فِْيِه إلَّا ِباللِّعا ِبنهلَدِفي وتنثُ لَا ييِة حكُوحنا الْماِشهأَكُِّد ِفراِن ِلت.  

 لُهقَو :  

   فَِإنْ زوجها فَجاَءت ِبولٍَد فَِهي ِفي حكِْم أُمِه  

ح فَاِسدا وِإنْ ادعاه ِلأَنَّ حق الْحريِة يسِري إلَى الْولَِد كَالتدِبِري ، والنسِب يثْبت ِمن الزوِج ِلأَنَّ الِْفراش لَه وِإنْ كَانَ النكَا
  .الْمولَى لَا يثْبت نسبه ِمنه ِلأَنه ثَاِبت النسِب ِمن غَيِرِه ويعِتق ِبِه الْولَد وتِصري أُمه أُم ولٍَد لَه ِلِإقْراِرِه 

 لُهقَو :  

    ولَا يلْزمها السعايةُ ِللْغرماِء إذَا كَانَ علَى الْمولَى دين وِإذَا مات الْمولَى عتقَت ِمن جِميِع الْماِل 

م هِر ِلأَنبداِء ِبِخلَاِف الْممرالْغ قا حِبه لَّقعتِنيفَةَ فَلَا يأَِبي ح دِب ِعنصِبالْغ نمضى لَا تتٍم حقَوتاٍل مِبم تسا لَيهِلأَن مقَوتالٌ م
 تذَا إذَا كَانِلهثَِة ؛ ورى ِللْوعسا لَا تها ِلأَنِتهقَبةَ ِلرلَِد لَا ِقيمالْو ا أُمأَمو لَاهوِت موم دعاِء بمرِللْغثَِة ، ورى ِللْوعسي هِليِل أَنِبد

   بين اثْنيِن فَأَعتقَها

ِقيمةُ أُم الْولَِد : م يضمن ِلشِريِكِه شيئًا ولَم تسع ِفي نِصيِبِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يضمن قَالَ ِفي الْمصفَّى أَحدهما لَ
ِقيم فِقيلَ ِنصو ِة الِْقنِر ثُلُثُ ِقيمبدةُ الْمِقيمو ِة الِْقنا ثُلُثُ ِقيممهدى ِعنوِه الْفَتلَيعِهيِد وِر الشدالص ارِتياخ وهو ِة الِْقن

 وِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا ِقيمةَ ِلأُم الْولَِد قَالَ ِفي الِْهدايِة إذَا أَسلَمت أُم ولَِد النصراِني فَعلَيها أَنْ تسعى ِفي ِقيمِتها وِهي ِبمنِزلَِة

  .الْمكَاتِب حتى تؤدي السعايةَ 

 فَرقَالَ زقَى : وبت لَمى فَِإنْ أَسفَأَب لَاملَى الِْإسولَى الْمع ضرا إذَا عِفيم ذَا الِْخلَافها وهلَيع نيةُ دايعالساِل ، وِفي الْح ِتقعت
وم اتا إذَا ما أَماِلهلَى حٍة عايِبلَا ِسع ِتقعا تها فَِإنلَاه.   

 لُهقَو :  لٍَد لَهو أُم تارا صلَكَهم ثُم هِمن تلَدِرِه ِبِنكَاٍح فَوةَ غَيلُ أَمجِطئَ الرِإذَا وو   

  .هذَا ِعندنا ، 

نز لَوو ، لٍَد لَهو أُم ِصريلَا ت اِفِعيقَالَ الشلَا و هِلأَن لٍَد لَهو كُونُ أُماِني لَا تا الزلَكَهم ا ثُمنالز ِمن هِمن تلَدِرِه فَوِة غَيى ِبأَم
 إذَا اشترى أَخاه ِمن الزنا حيثُ لَا ِنسبةَ ِفيِه ِللْولَِد إلَى الزاِني وِإنما يعِتق الْولَد علَى الزاِني إذَا ملَكَه ِلأَنه جزؤه ِبِخلَاِف ما

   .يعِتق علَيِه ِلأَنه جزُء غَيِرِه 
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 لُهقَو :  لٍَد لَهو أُم تارصو هِمن هبسن تثَب اهعلٍَد فَادِبو اَءتِنِه فَجةَ اباِريج ِطئَ الْأَبِإذَا وو   

اِلاب قَهداٌء صولَِد سى الْووعد نع ناِلاب كَتسا وِلمسا مرح ذَا إذَا كَانَ الْأَبهِع ودي لَم ةً أَوهبش ى الْأَبعاد هكَذَّب أَو ن
  .أَما إذَا كَانَ عبدا أَو كَاِفرا وابنه مسِلما لَا يِصح دعواه ، وهذَا ِعندهما 

لَا يثْبت اِلاسِتيلَاد ِمن الْأَِب فَِإنْ ادعاه اِلابن مع أَِبيِه فَالْولَد ِلِلابِن ، والْجاِريةُ أُم ولٍَد لَه كَذَا ِفي الْيناِبيِع : الَ أَبو يوسف وقَ
ى لَوتِليِك حملٌّ ِللتحم هأَن نيبةَ ِلياِريالْج ذَكَرلَا واِطلَةٌ وب هتوعِقلُ إلَى الْأَِب فَدتنثُ لَا تيِبح هتربدم ِن أَولٍَد ِلِلابو أُم تكَان 

ابِن ِمن وقِْت الْعلُوِق إلَى يثْبت النسب ويلْزم الْأَب الْعقْر ثُم دعوته الْأَب إنما تِصح ِبشرِط أَنْ تكُونَ الْجاِريةُ ِفي ِملِْك اِل
وقِْت الدعوى وأَنْ تكُونَ الِْولَايةُ ثَاِبتةً ِمن وقِْت الْعلُوِق إلَى وقِْت الدعوِة حتى لَو كَانَ كَاِفرا فَأَسلَم أَو عبدا فَأُعِتق لَا 

عم دةُ الْجوعد ِصحذَا لَا يِله؛ و ِصحي دعلٍَد بِبو اَءتج ِن ثُمِملِْك اِلاب ةُ ِمناِريالْج تجرخ لَوو ، ةَ لَهلَا ِولَاي هقَاِء الْأَِب ِلأَنب 
وق ِفي ِملِْك أَجنِبي ثُم اشتراها اِلابن ذَِلك ِبيوٍم فَادعاه الْأَب فَدعواه باِطلَةٌ ِلزواِل الِْولَايِة عن ماِل اِلابِن وكَذَا لَو كَانَ الْعلُ

 وزجلَا ي فَِإنَّ ذَِلك الْأَب اهعِفي ِملِْكِه فَاد تلَدفَو.  

 لُهقَو :  

   وعلَيِه ِقيمتها  

عم ا كَانَ أَووِسرا مهتِه ِقيملَيِنِه فَعةَ اباِريِطئَ جإذَا و ِني الْأَبعٍض يِقلُ إلَّا ِبِعوتنِن فَلَا تِملِْك اِلاب ِه ِمنا إلَياهقَلْنا نا ِلأَنِسر
  .ويستِوي الْيسار ، والِْإعسار ِلأَنه ضمانُ نقٍْل كَالْبيِع وتِجب ِقيمتها يوم الْعلُوِق ِلأَنها انتقَلَت إلَيِه ِحينِئٍذ 

 لُهقَو :  

   ولَيس علَيِه عقْرها ولَا ِقيمةُ 

   ولَِدها 

أَما عقْرها فَِلأَنا ضمناه ِقيمتها وهو ضمانُ الْكُلِّ وضمانُ الْعقِْر ضمانُ الْجزِء فَيدخلُ الْأَقَلُّ ِفي الْأَكْثَِر كَمن قَطَع يد رجٍل 
مةُ ولَِدها فَِلأَنا نقَلْنا إلَيِه ِبالْعلُوِق فَملَكَها ِحينِئٍذ فَصار الْعلُوق ِفي ِملِْكِه وِلأَنَّ الْولَد ِفي ذَِلك الْوقِْت لَا ِقيمةَ لَه فَمات وأَما ِقي

هِه ِلأَنلَيلَاَء عِل لَا والْأَص رح لَدالْوو ، هانمض هملْزي فَلَم لَدوتاس هلَى ِملِْكِه فَكَأَناِدثًا عح لَدلَ الْوصاِن حمِبالض الْأُم لَكا ملَم 
تا إنْ كَانِتهِقيم رشع واِء فَهِفي الِْإم ِإذَا ذُِكرالِْمثِْل و رهِبِه م ادراِئِر يرِفي الْح إذَا ذُِكر قْرفِْسِه الْعةَ ناِريج تِإنْ كَانا وِبكْر 

 قْرالْع ِجبي هالْأَِب فَِإن ِمن ِتيلَاداِلاس تثْبي إذَا لَم فوسِل أَِبي يلَى قَوا عأَمو ِسيخرالس ها كَذَا ذَكَرِتهِر ِقيمشع فا فَِنصبثَي
لُو ِمنخِر لَا ييطَْء ِفي ِملِْك الْغِلأَنَّ الْو فوسأَِبي ي دلَِد ِعنةُ الْوِه ِقيملَيعو رهالْم ِقيِة فَبهبِللش دقَطَ الْحس قَدٍر وهم ٍد أَوسح 

   .التمِليك ِفيِه لَا يِصح إلَّا بعد الِْولَادِة ِلأَنا نقَلْناه إلَيِه ِمن ِملِْك ولَِدِه فَلَا بد ِمن إجياِب الِْقيمِة ويعتبر ِقيمته يوم وِلد ِلأَنَّ 
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 لُهقَو :  بسالن تثْبي قَاِء الْأَِب لَمب عالْأَِب م ِطئَ أَبفَِإذَا و   

  .ِلأَنه لَا ِولَايةَ ِللْجد حالَ ِقياِم الْأَِب 

  

  لُهقَو : تا ثَبتيم ِإنْ كَانَ الْأَبالْأَِب و ِمن تثْبا يكَم دالْج ِمن بسالن   

 ناِلابو ، دالْجا ، واِنيرصن كَانَ الْأَب ى لَوتِة حِللِْولَاي قَاِطع هِتِه ِلأَنوِزلَِة منِبم ِرقُّهكُفِْر الْأَِب وفَقِْد الْأَِب و دِتِه ِعنوِر ِولَايِلظُه
 صحت دعوةُ الْجد ِلأَنَّ النصراِني لَا ِولَايةَ لَه علَى ابِنِه الْمسِلِم فَكَانت الِْولَايةُ ِللْجد فَصحت دعوته ، والْمراد مسِلميِن

 هتوعلُ دقْبفَلَا ت الْأُم ا أَبالْأَِب أَم أَب دِبالْج.   

  

  لُهِإ: قَوو هِمن هبسن تا ثَبمهدأَح اهعلٍَد فَادِبو اَءتِن فَجِريكَيش نيةُ باِريالْج تذَا كَان   

با أَنَّ سأُ كَمزجتلَا ي هةَ أَنورراِقي ضِفي الْب تثَب فَِتِه ِملْكَهادصِفِه ِلمِفي ِنص بسالن تا ثَبلَم هلُوِق ِلأَنِفي الْع وهأُ وزجتلَا ي هب
  .إذْ الْولَد الْواِحد لَا يتعلَّق ِمن ماَءيِن 

 لُهقَو :  

  لٍَد لَهو أُم تارصو   

  .ِلأَنَّ اِلاسِتيلَاد لَا يتجزأُ ِعندهما 

ه ثُم يتملَّك نِصيب صاِحِبِه إذْ هو قَاِبلٌ ِللِْملِْك حكْما ويضمن ِنصف ِقيمِتها يِصري نِصيبه أُم ولٍَد لَ: وقَالَ أَبو حِنيفَةَ 
  .وِنصف عقِْرها ِلأَنه وِطئَ جاِريةً مشتركَةً 

 لُهقَو :  

   وعلَيِه ِنصف ِقيمِتها  

  .اِلاسِتيلَاِد ويستِوي ِفيها الْيسار ، والِْإعسار ِلأَنه ضمانُ نقٍْل كَضماِن الْبيِع ِلأَنه أَتلَف علَى شِريِكِه نِصيبه ِب

 لُهقَو :  

   وعلَيِه ِنصف عقِْرها  

 قْرالْع بجِة وهبقَطَ ِللشا سلَم دِلأَنَّ الْح.  

 لُهقَو :  
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 ٌء ِمنيِه شلَيع سلَيا ولَِدهِة وِقيم    

  .ِلأَنَّ النسب يثْبت مستِندا إلَى وقِْت الْعلُوِق فَلَم يتعلَّق ِمنه شيٌء علَى ِملِْك الشِريِك 

 لُهقَو :  

   وِإنْ ادعياه جِميعا ثَبت نسبه ِمنهما  

ا ولَى ِملِْكِهمع لَتمإذَا ح اهنعم هوعإذَا اد أَكْثَر ةٌ أَوسمخ ةٌ أَوعبأَر ثَلَاثَةٌ أَو اِن أَواثْن هِعيدأَنْ ي نيِنيفَةَ بأَِبي ح دِعن قلَا فَر
  .معا 

 فوسو يقَالَ أَبِن : وياثْن ِمن أَكْثَر ِمن تثْبلَا ي.  

 دمحقَالَ مو : ِمن تثْبثَلَاثٍَة لَا ي ِمن أَكْثَر.  

 لُهقَو :  

   وكَانت الْأَمةُ أُم ولٍَد لَهما وعلَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِنصف الْعقِْر ِقصاصا ِبماِلِه علَى الْآخِر  

هلَِزم دقَطَ الْحِريِكِه فَِإذَا سِصيِب شاِطئٌ ِلنا ومهاِحٍد ِمنِلأَنَّ كُلَّ و بجا ومهاِحٍد ِمناِلِه ِلأَنَّ كُلَّ وا ِبماصكُونُ ِقصيو قْرالْع 
   لَه علَى صاِحِبِه ِمثْلُ ما وجب ِلصاِحِبِه علَيِه ، ولَو كَانَ اشترياها وِهي حاِملٌ

هٍد ِمنِلأَح قْرلَا عا ومهناب وفَه اهيعفَاد تلَدفَو تكَان لَوِر ، وِر ِملِْك الْآخا ِفي غَيمهاِحٍد ِمنطَْء كُلِّ واِحِبِه ِلأَنَّ ولَى صا عم
ي أَولَى وِإنْ كَانت الْجاِريةُ بين مسِلٍم وِذمي فَجاَءت ِبولٍَد فَادعياه فَالْمسِلم أَولَى وِإنْ كَانت بين ِكتاِبي ومجوِسي فَالِْكتاِب

  .بين عبٍد ومكَاتٍب فَالْمكَاتب أَولَى ، ولَو سبق أَحدهما ِبالدعوِة فَالساِبق أَولَى كَاِئنا من كَانَ كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

 لُهقَو :  

 اثَ ابا ِمريمهاِحٍد ِمنكُلِّ و ِمن نِرثُ اِلابيِن كَاِمٍل و   

  .ِلأَنه أَقَر ِبِمرياِثِه كُلِِّه 

 لُهقَو :  

   ويِرثَاِن ِمنه ِمرياثَ أٍَب واِحٍد  

  .ِلاسِتواِئِهما ِفي النسِب 

  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                829

   مسأَلَةٌ  

أُم تارصو هارإقْر حص لٍَد لَهو ا أُمهِتِه أَنلَى ِفي ِصحوالْم ِفي إذَا أَقَر ِبذَِلك ِإنْ أَقَرو كُني لَم أَو لَدا وهعاٌء كَانَ موس لٍَد لَهو 
 ربدالْم ِتقعا يالثُّلُِث كَم ِمن ِتقعا تها إلَّا أَنضلَِدِه أَيو أُم فَِهي كُني ِإنْ لَمو فَكَذَِلك لَدا وهعِتِه إنْ كَانَ موِض مركَذَا ِفي م

   .الْيناِبيِع 

 لُهِه  : قَولَيكَانَ عو هلَِد ِمنالْو بسن تثْبي بكَاتالْم قَهدفَِإنْ ص اهعلٍَد فَادِبو اَءتكَاِتِبِه فَجةَ ماِريلَى جوِطئَ الْمِإذَا وو
   عقْرها وِقيمةُ ولَِدها 

أَن فوسأَِبي ي نعقِِّه وح ى ِمنِبِه أَقْوكَاتِة ماِريلَى ِفي جوالْم قِب ِلأَنَّ حكَاتِديِق الْمصِتِه إلَى توعِة دِفي ِصح اجتحلَا ي ه
 أَنَّ الْمولَى لَا يمِلك التصرف ِفي ماِل ِفي جاِريِة ابِنِه فَِإذَا ثَبت النسب ِفي جاِريِة اِلابِن ِمن غَيِر تصِديٍق فَهذَا أَولَى ولَنا

 هِمن هبسن تثَب اهعلٍَد فَادِبو اَءتا إذَا جها فَِإنهفْسِة نبكَاتالْم نا عازِترِبِه احكَاتِة ماِريِبج دقَيو ذَِلك ِلكمي الْأَبِبِه ، وكَاتم
بته ولَا عقْر علَيِه إذَا كَانَ ِلِستِة أَشهٍر ِمن يوِم الِْكتابِة وِإنْ كَانَ ِلأَكْثَر فَعلَيِه الْعقْر إذَا اختارت الْمِضي علَى صدقَت أَو كَذَّ

  .يِه وهذَا إذَا لَم يكُن ِللْولَِد نسب معروف الِْكتابِة وِإنْ شاَءت عجزت نفْسها وصارت أُم ولٍَد لَه ولَا عقْر علَ

 لُهقَوو : لُهِة قَوومصِم الْخوي هتِني ِقيمعا يلَِدهةُ وِقيمو :  

  لٍَد لَهو أُم ِصريلَا تو   

  .كَذَا ِفي الْيناِبيِع ِلأَنه لَا ِملْك لَه ِفيها حِقيقَةً ويجوز ِللْمكَاتِب بيعها 

 لُهقَو :  

  تثْبي ِب لَمسِفي الن بكَاتالْم هِإنْ كَذَّبو   

كَاتالْم قاِل حوِلز هِمن هبسن تا ثَبموي لَكَهم فَلَو ِبينِد الْأَجا ِفي يلَى كَموالْم قِب ِفي حكَاتِد الْما ِفي يِلأَنَّ م وه هِب ِلأَن
 اِنعالْم.   
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   المكاتب  كتاب 

الِْكتابةُ ِفي اللُّغِة الضم أَي ضم كَانَ وِمنه الْكَِتيبةُ ، والِْكتابةُ ، وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن ضم مخصوٍص ، وهو ضم حريِة 
 الرقَبِة ِفي الْماِل ِبأَداِء بدِل الِْكتابِة ، والْمكَاتب ِفي بعِض الْأَحكَاِم ِبمنِزلَِة الْأَحراِر ، وِفي بعِضها الْيِد ِللْمكَاتِب إلَى حريِة

ينِزلْ ِبساحِة الْحريِة فَصار كَالنعامِة إنْ اُستِطري الْمكَاتب طَار عن قَيِد الْعبوِديِة ولَم : ِبمنِزلَِة الْأَِرقَّاِء ؛ وِلهذَا قَالَ مشاِيخنا 
أَمر ندٍب } فَكَاِتبوهم { تباعر وِإنْ اُستحِملَ تطَاير ، والِْكتابةُ مستحبةٌ إذْ طَلَبها الْعبد ولَيست ِبواِجبٍة وقَوله تعالَى 

أَراد ِبِه إقَامةَ الصلَاِة وأَداَء الْفَراِئِض وِقيلَ : ِقيلَ } إنْ عِلمتم ِفيِهم خيرا { ا أَمر حتٍم وِإجياٍب وقَوله تعالَى واسِتحباٍب لَ
 تحت يِد مولَاه فَيمنعه ِمن ذَِلك فَِإنْ عِلم أَنه يضر أَراد ِبِه إنْ كَانَ بعد الِْعتِق لَا يضر ِبالْمسِلِمني ِلأَنه ما دام عبدا يكُونُ

فَاًء ووةً وانأَمفَاقًا وا إشدشر ِفيِهم متِلمإنْ ع اهنعِقيلَ مو ازج هبفَِإنْ كَات هكَاِتبلَا ي هلُ أَنِق فَالْأَفْضالِْعت دعب ِلِمنيسةً ِبالْمرقُد
ِقيلَ أَراد ِبِه أَنْ يحطَّ عنه بعض ماِل الِْكتابِة علَى سِبيِل الندِب لَا علَى } وآتوهم ِمن ماِل اللَِّه { علَى الْكَسِب وقَوله تعالَى 

بذَا أَقْرهِه وقَِة إلَيدالص فرِبِه ص ادِقيلَ أَرِم وتِبيِل الْحِه سلَيلُّ عديطِّ وونَ الْحطَاُء دالِْإع واَء هِة ِلأَنَّ الِْإيتإلَى ظَاِهِر الْآي 
  .} وِفي الرقَاِب { قَوله تعالَى 

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

  دبقَِبلَ الْعِه ولَيع طَهراٍل شلَى مع هتأَم أَو هدبلَى عوالْم با إذَا كَاتبكَاتم ارص ذَِلك   

 كُونَ قَالَ لَها إلَّا أَنْ ياِئِهمِبأَد ِتقعلَا يا وِهملَيع ِصحةَ لَا تابِم فَِإنَّ الِْكتالدِة ، وتيالْم نا عازِترالَ احطَ الْمرش : ت إلَييإذَا أَد
رح تفَأَن ذَِلك   

 ولَا شيَء علَيِه ِبِخلَاِف ما إذَا كَاتبه علَى خمٍر أَو ِخنِزيٍر فَأَدى الْخمر أَو ِقيمته فَِإنه يعِتق ِعند أَِبي يوسف فَيعِتق ِبالشرِط
أَنت حر فَيعِتق ِبالْأَداِء ويسعى ِفي ِقيمِتِه وشرطُ قَوِل وِعندهما لَا يعِتق ِبأَداِئِهما إلَّا أَنْ يكُونَ قَالَ لَه إذَا أَديت إلَي ذَِلك فَ

الْفَسخ الْعبِد ِلأَنه مالٌ يلْزمه فَلَا بد ِمن الِْتزاِمِه وِللْمولَى أَنْ يرِجع قَبلَ قَبوِلِه ِبِخلَاِف ما إذَا أَعتقَه علَى ماٍل ِلأَنه لَا يحتِملُ 
 لَامِه السلَيِلِه عاِء الْكُلِّ ؛ ِلقَوإلَّا ِبأَد بكَاتالْم ِتقعلَا يو } مهِه ِدرلَيع ِقيا بم دبع بكَاتالْم { ِرق بكَاتالْم ِدينجقَالَ ِلخ

قَو وهوِل وِبالْقَب ِتقعلَا يو مهِه ِدرلَيع ِقيا با منابحِبِه قَالَ أَصِن ثَاِبٍت وِد بيِر : لُ زِبقَد ِتقعي هإن ههجو اللَّه مكَر ِليقَالَ عو
دى قَدر الِْقيمِة عتق ، إذَا أَ: ما أَدى ، وقَالَ عبد اللَِّه بن عباٍس يعِتق ِبالْقَبوِل ويكُونُ غَِرميا كَالْغرماِء وقَالَ ابن مسعوٍد 

والْباِقي دين علَيِه ويجوز شرطُ الِْخياِر ِللْمولَى ، والْعبد ِفي الِْكتابِة ِلأَنها معاوضةٌ يلْحقُها الْفَسخ إذَا شرطَ ثَلَاثَةَ أَياٍم ولَا 
  .فَةَ وِعندهما يجوز إذَا سمي لَه مدةً معلُومةً يجوز أَكْثَر ِمنها ِعند أَِبي حِني

 لُهقَو :  
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   ويجوز أَنْ يشتِرطَ الْمالَ حالا ، ويجوز مؤجلًا ومنجما  

.  

   .وقَالَ الشاِفِعي لَا يجوز حالا ولَا بد ِمن نجميِن 

 لُهو : قَوجتاَء ورالشو ، عيِقلُ الْبعِغِري إذَا كَانَ يِد الصبةُ الْعابِكت ز   

 يجوز ِلأَنَّ الْعاِقلَ ِمن أَهِل الْقَبوِل ، والتصرِف ناِفع ِفي حقِِّه والشاِفِعي يخاِلفُنا ِفيِه وأَما إذَا كَانَ لَا يعِقلُ الْبيع ، والشراَء لَا
 قَّفوتيو ازانٌ جسإن هنإذَا قَِبلَ ع ِدينجِفي الْخِة ، وايكَذَا ِفي الِْهد فَعا دم ِردتسيو ِتقعلَا ي هرغَي هنقَِبلَ ع ى لَوتا حاعمإج

  .نْ يستِرد اسِتحسانا إلَى إدراِكِه فَِإنْ أَدى هذَا الْقَاِبلُ عتق ولَيس لَه أَ

 ِردتسأَنْ ي لَه فَرقَالَ زو.   

 لُهِملِْكِه  : قَو ِمن جرخي لَملَى ووِد الْمي ِمن بكَاتالْم جرةُ خابالِْكت تحفَِإذَا ص   

 مهضعقَالَ باِيِخ وشِة الْماملُ عذَا قَوه : نع جرخي لُهقَواِر وِط الِْخيرِري ِبشتشكَالْم دبا الْعِلكُهملَا ي لَِكنلَى ووِملِْك الْم :

 فَك خرج ِمن يِد الْمولَى حتى لَو جنى علَيِه وجب الْأَرش ، ولَو كَانت أَمةً فَوِطئَها وجب الْعقْر ثُم الِْكتابةُ ِفي الْحاِل
 ِتقعي هلْ فَِإنقْبي لَم قَِبلَ أَو لَه هبهو ِة أَوابِل الِْكتدب ِمن لَاهوم أهركَذَا إذَا أَبلَاِدِه وأَو قِعتو قُهاِء ِعتالْأَد دعبِر وجالْح.  

 لُهقَو :  

 فَرالساُء ورالشو ، عيالْب لَه وزجيو    

ِلأَنَّ عقْد الِْكتابِة يوِجب الِْإذْنَ ِفي اِلاكِْتساِب ولَا يحصلُ اِلاكِْتساب إلَّا ِبذَِلك وعلَى هذَا قَالُوا يجوز أَنْ يشتِري ِمن الْمولَى 
حِدِهما أَنْ يِبيع ما اشتراه ِمن الْآخِر مرابحةً علَى أَجنِبي ولَا يجوز ويِبيع علَى الْمولَى ِلأَنَّ الْمولَى معه كَالْأَجنِبي ولَيس ِلأَ

لْكُوفَِة فَلَه أَنْ ِللْمولَى أَنْ يشتِري ِمن مكَاتِبِه ِدرهميِن ِبِدرهٍم ِلأَنه معه كَالْأَجنِبي فَِإنْ شرطَ علَيِه مولَاه أَنْ لَا يخرج ِمن ا
 حصطُ ورطَلَ الشاِص فَبِتصوِت اِلاخثُبِتيلَاِء وِة اِلاسلَى ِجهِد عةُ الْياِلِكيم وهقِْد وى الْعضقْتم اِلفخطٌ يرذَا شِلأَنَّ ه جرخي

 قْدالْع.  

 لُهقَو :  

   الْمولَى ولَا يجوز التزِويج إلَّا ِبِإذِْن  

يعِني لَا يزوج نفْسه ولَا عبده ولَه أَنْ يزوج أَمته ِلأَنَّ الْمولَى لَا يمِلك رقَبتها وهو يتوصلُ إلَى تحِصيِل مهِرها ِبِخلَاِف 
يِل منفَعٍة وكَذَا تزِويج نفِْسِه ِلأَنه يلْزم نفْسه الدين فَلَا يجوز وكَذَا الْمكَاتبةُ لَا تزِويِج عبِدِه ِلأَنه يلْحقُه الدين ِمن غَيِر تحِص

صالت ِمن ِنعا ممِإنلَى وولَى ِملِْك الْماٍق عا بهعضلَى ِلأَنَّ بوِر إذِْن الْميِبغ جوزتا أَنْ تلَه وزجقِْديِف ِفيِه ِلعر   
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 قُولَ لَهأَنْ ي وزجلَا يٍل ودِر بيلَا ِبغٍل ودِدِه لَا ِبببع قِب ِعتكَاتِللْم وزجلَا يِة وابلَا : الِْكت هِلأَن رح تأَلْفًا فَأَن ت إلَييإذَا أَد
 ِليقعالت ِلكمفَلَا ي ِقيقحالت ِلكمي ى أَنَّ الْأَبرا أَلَا تكْماِء حِزلُ ِبالْأَدني قالِْعتلٍَة ، وادبم قْدا عهِلأَن هِمن وزجا تهةَ فَِإنابإلَّا الِْكت

ِكتابةُ ويجوز ِللْمكَاتِب وِلهؤلَاِء الثَّلَاثَِة ، والْوِصي ، والْمفَاِوض لَا يمِلكُونَ الِْعتق علَى ماٍل ويمِلكُونَ الِْكتابةَ وكَذَِلك الْ
  .تزِويج الْأَمِة ولَيس لَهم تزِويج الْعبِد 

 لُهقَو :  

   ولَا يهب ولَا يتصدق إلَّا ِبالشيِء الْيِسِري  

الِْملِْح وِل ، وصالْبِوِه ، وحنِغيِف وِني كَالرعٍض يلَى ِعوع بهِع فَِإنْ وربالت ِمن وعنمم هِلأَن هتِهب زجت ا لَممِإنو ِو ذَِلكحن
  .لَم يِصح أَيضا ِلأَنه تبرع ابِتداًء 

 لُهقَو :  

   ولَا يتكَفَّلُ  

يعوِبن ِلكُهمفَلَا ي عربِق ِلأَنَّ الْكَفَالَةَ تالِْعت دعِفي الْكَفَالَِة فَكَفَلَ أُِخذَ ِبِه ب لَاهوم فَِإنْ أَِذنَ لَه عربت هِلأَن قِْرضلَا يالًا وما وفْسِه ن
وِف ِفي قَورعلَى الْماُء إلَّا عرالشو ، عيالْب لَه وزجلَا ياِص والِْقص نع فْوالْع ِلكملَا يِنيفَةَ وِل أَِبي حِفي قَو وزجيا وِلِهم

   .كَيفَما كَانَ ويجوز إقْراره ِبالديِن ، واِلاسِتيفَاِء 

 لُهقَو :  لَه هبكَسكِْمِه وكَح هكْمكَانَ حِتِه وابلَ ِفي ِكتخد ٍة لَهأَم ِمن لَدو لَه ِلدفَِإنْ و   

سِتيلَاد الْمكَاتِب جاِريةَ نفِْسِه لَا يجوز فَكَيف يتصور هذَا قُلْنا يمِكن أَنه وطٌْء مع أَنه حرام أَو نقُولُ صورته أَنْ فَِإنْ ِقيلَ ا
ذَا إذَا ولَدت الْمكَاتبةُ ولَدا ِمن زوِجها دخلَ ِفي ِكتابِتها أَيضا يتزوج أَمةً قَبلَ الِْكتابِة فَِإذَا كُوِتب اشتراها فَتِلد لَه ولَدا وكَ

ِك كَذَا ِفي الِْهدايِة وِإذَا اشترى الْمكَاتب زوجته لَم ينفَِسخ النكَاح ِلأَنَّ لَه حق الِْملِْك ولَيس لَه حِقيقَةُ الِْملِْك وحق الِْملْ
 هانيِه بلَيقَاَء عالْب عنملَا يكَاِح واَء النِتداب عنما " يهاِجعرأَنْ ي ا لَهِعيجا طَلَاقًا رِإذَا طَلَّقَهو كَاحالن دفْسلَا ي هتجوى زرتإذَا اش

وزتأَنْ ي لَه سا لَياِئنا طَلَاقًا بِإذَا طَلَّقَهو ِصريتِة وابلَ ِفي الِْكتخد هِمن لَدا وهعإنْ كَانَ م هتجوى زرتإذَا اش ثُم ذَِلك دعا بهج
ه فَلَا يجوز لَه بيعها وِعند أَِبي الْجاِريةُ أُم ولٍَد لَه لَا يجوز لَه بيعها وِإذَا اشتراها ِبغيِر الْولَِد فَعلَى قَوِلِهما صارت أُم ولٍَد لَ

 ترتاش لَوو ، هِمن تلَدو كُنت لَمو هتجوى زرتإذَا اش را كَالْحهعيب فَلَه هِمن تلَدو كُنت لَما واهرتِإنْ اشو وزجِنيفَةَ يح
بكَاتتا لَا يهجوةُ زبكَاتاِع الْممِبالِْإج .   

 لُها  : قَولَه هبكَانَ كَسا وِتهابلَ ِفي ِكتخا دلَدو هِمن تلَدا فَومهبكَات ِتِه ثُمأَم ِمن هدبلَى عوالْم جوفَِإنْ ز   

   .لْحريِة ونفَقَةُ الْولَِد علَيها ونفَقَتها علَى الزوِج ِلأَنَّ تبِعيةَ الْأُم أَرجح ؛ وِلهذَا يتبعها ِفي الرق ، وا
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 لُهقَو :  قْرالْع هلَِزم هتبكَاتلَى موِطئَ الْمِإذَا وو   

إنَّ : ها ، والْوطُْء ِمن مناِفِعها ؛ وِلهذَا قَالُوا ِلأَنَّ الْمولَى عقَد معها عقْدا منع ِبِه نفْسه ِمن التصرِف ِفيها أَو ِفي مناِفِع
  .الْمكَاتبةَ حرام علَى مولَاها ما دامت مكَاتبةً ِلأَنها خاِرجةٌ عن يِدِه 

 لُهقَو :  

   وِإنْ جنى علَيها أَو علَى ولَِدها لَِزمته الِْجنايةُ  

يا بِة ِلمهبِللش اصقَطَ الِْقصا سدما عهلَيى عنطٍَأ فَِإنْ جةَ خايِني ِجنعطِْء يا ِفي الْون.  

  

  لُهقَو : ها غَِرمالَهم لَفِإنْ أَتو   

 ِبينِب كَالْأَجكَاتِب الْملَى ِفي كَسوِلأَنَّ الْم.   

  

  لُهقَو :ى الْمرتِإذَا اشِتِه وابلَ ِفي ِكتخد هناب أَو اهأَب بكَات   

يعِني أَنه يعِتق ِبِعتِقِه ويِرق ِبِرقِِّه ولَا يمِكنه بيعه وعلَى هذَا كُلُّ من ملَكَه ِمن قَرابِة الِْولَادِة كَالْأَجداِد ، والْجداِت وأَولَاِد 
   .م إذَا اشترى الْمكَاتب أَباه أَو ابنه لَيس لَه أَنْ يرده ِبالْعيِب ولَا يرِجع ِبالنقْصاِن إلَّا إذَا عجز ِحينِئٍذ لَه الرد الْأَولَاِد ثُ

 لُهقَو : جي لَمِة وابا ِفي الِْكتهلَدلَ وخلَِدِه دو ى أُمرتِإذَا اشا وهعيب لَه ز   

 لَه وزجا لَا يمهدِعن فَكَذَِلك لَدا وهعم كُني ِإنْ لَما وهدعب لَدى الْورتاش ا ثُماهرتاش ا أَولَِدهو عا ماهرتاش هذَا أَنِبه ِريدي
   .لَه بيعها وأَما إذَا ولَدت ِفي ِملِْكِه لَم يجز لَه بيعها سواٌء كَانَ ولَدها باِقيا أَو ميتا بيعها ِلأَنها أُم ولٍَد وِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 لُهِنيفَةَ : قَوأَِبي ح دِتِه ِعنابلْ ِفي ِكتخدي لَم ةَ لَهلَا ِولَاد هٍم ِمنرحِحٍم مى ذَا ررتِإذَا اشو    

حتى إنه يجوز لَه بيعه وِعندهما يدخلُ ولَيس لَه بيعه وِعند أَِبي حِنيفَةَ إذَا أَدى الْمكَاتب مالَ الِْكتابِة وهم ِفي ِملِْكِه عتقُوا 
لنكَاح ِلأَنه لَيس لَه ِملْك وِإنما لَه حق الِْملِْك وحق الِْملِْك لَا يمنع بقَاَء ولَا ِسعايةَ علَيِهم ، ولَو اشترى زوجته لَم ينفَِسخ ا

و ، وزجِلٍم لَا يسم ةً ِمندتعم جوزت ِلمسم هتورصِة وكَاِح كَالِْعداَء النِتداب عنميو هتامِتداسكَاِح والن أَةً ثُمرام جوزت لَو
وِطئَت ِبشبهٍة حتى وجبت الِْعدةُ يبقَى النكَاح بينهما وصورته ِفي الْعبِد إذَا زوجه مولَاه ثُم كَاتبه فَلَيس لَه أَنْ يتزوج ِفي 

كَاحطُلُ النبلَا يِة واباِل الِْكتح مقَدتالْم .   
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 لُهلْ  : قَوجعي ِه لَملَيع مقْدالٌ يم ِضيِه أَوقْتي نيد اِلِه فَِإنْ كَانَ لَهِفي ح اِكمالْح ظَرِم نجن نع بكَاتالْم زجِإذَا عو
لَا يالثَّلَاثَِة وِن ، ويموِه الْيلَيع ِظرتانِجيِزِه وعِبت لَى ذَِلكع ِزيد   

  .ِلأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَيام ِهي الِْعدةُ الَِّتي ضِربت ِلِإبلَاِء الْأَعذَاِر كَِإمهاِل الْخصِم ِللدفِْع ، والْمديوِن ِللْقَضاِء فَلَا يِزد علَيها 

 لُهقَو :  

 الْم طَلَبو هجو لَه كُني ةَ فَِإنْ لَمابالِْكت خفَسو هزجع هِجيزعلَى تو   

  .هذَا 

 هزجع نيبت قَد ها ِلأَنملُهقَو.  

 لُهقَو :  

   وقَالَ أَبو يوسف لَا يعجزه حتى يتوالَى علَيِه نجماِن  

  .تيِسريا علَيِه 

 لُهقَو :  

   اتب عاد إلَى أَحكَاِم الرق وِإذَا عجز الْمكَ 

  .إنما لَم يقُلْ عاد إلَى الرق ِلأَنَّ الرق ِفيِه ثَاِبت إلَّا أَنَّ الِْكتابةَ منعت الْمولَى عن بعِض الْأَحكَاِم فَِإذَا عجز عاد إلَى أَحكَاِمِه 

 لُهقَو :  

   ن اِلاكِْتساِب ِلمولَاه وكَانَ ما ِفي يِدِه ِم 

 دبِل الِْملِْك فَِإنَّ الْعدبلَى ِلتوِللْم بطَي وفَه زجع ثُم لَاهوقَاِت إلَى مدالص ِمن بكَاتى الْمِإذَا أَدِدِه وبع بكَس هأَن رظَه هِلأَن
لَى ِعووالْمقَةً ، ودص لَّكُهمتةَ يِريرِديِث بةُ ِفي حِويبةُ النارالِْإش تقَعِه وِإلَيِق والِْعت نا عةٌ { ضِديا هلَنقَةٌ ودا صلَه ِهي {

يِح وِإنْ عجز الْمكَاتب قَبلَ الْأَداِء إلَى وهذَا ِبِخلَاِف ما إذَا أَباح ِللْغِني أَو ِللْهاِشمي ِلأَنَّ الْمباح لَه يتناولُه علَى ِملِْك الْمِب
 لُ الِْملْكدبتِز يجِبالْع هِلأَن ابوالْج فَكَذَِلك ِليالْو.   

 لُهقَو : اِبِه واكِْتس ِه ِمنلَيا عم قُِضيةُ وابالِْكت فَِسخنت الٌ لَمم لَهو بكَاتالْم اتفَِإنْ م ٍء ِمنزِر جِقِه ِفي آخِبِعت ِكمح
   أَجزاِء حياِتِه 

 هلَادأَو ِتقعيثَِتِه وراثٌ ِلوِمري وفَه ِقيا بمو.  

 لَاهوِلم كَهرا تما ودبع وتميةُ وابالِْكت فَِسخنت اِفِعيقَالَ الشو.  

 لُهقَو :  
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 كرتي ِإنْ لَموِمِه وجلَى نِة أَِبيِه عابى ِفي ِكتعِة سابا ِفي الِْكتلُودوا ملَدو كرتفَاًء وو    

ِكتابِتِه صورته مكَاتب اشترى جاِريةً فَوِطئَها فَجاَءت ِبولٍَد فَاعترف ِبِه ثُم مات عنه سعى ِفي ِكتابِة أَِبيِه ِلأَنه داِخلٌ ِفي 
وكَسبه ِمثْلُ كَسِبِه فَيخلُفُه ِفي الْأَداِء فَِإنْ ترك معه أَبويِه وولَدا آخر مشترى ِفي الِْكتابِة فَهم موقُوفُونَ علَى أَداِء ماِل الِْكتابِة 

وِللْم سلَيِة وابلُوِد ِفي الِْكتولَِد الْمالْو ا ِمنِميعقُوا جتعو قتِة عابلَ الِْكتدب لُودوى الْمفَِإذَا أَد مهِعيستسأَنْ ي لَا لَهو مهعيلَى ب
ةَ فَقَِبلَ ذَِلكاعالَ السي الْمدؤن نحقُولُوا نإلَّا أَنْ ي هعلَاِء مؤه درو قِفي الر در زجع لَوِز ، وجاِء الْقَاِضي ِبعلَ قَضقَب مهِمن 

  .الْولَِد الْمولُوِد ِفي الِْكتابِة 

 لُهقَو :  

  لَدالْو قتعِتِه وولَ مِق أَِبيِه قَبا ِبِعتنكَمى حفَِإذَا أَد   

 ارصاِء وِفي الْأَد لُفُهخِتِه فَياباِخلٌ ِفي ِكتد لَدفَاًء ِلأَنَّ الْوو كرا إذَا تكَم.  

 لُهقَو :  

  قت إلَى الرِددِإلَّا رالَّةً وةَ حابالِْكت يدؤا أَنْ تإم ى ِقيلَ لَهرتشا ملَدو كرِإنْ تو   

   . ، والْمشترى ِفي أَنه يسعى بعد موِت أَِبيِه علَى نجوِمِه هذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ أَما ِعندهما فَلَا فَرق بين الْمولُوِد ِفي ِكتابِتِه

 لُهةٌ  : قَوةُ فَاِسدابفِْسِه فَالِْكتِة نلَى ِقيمع ِزيٍر أَوِخن ٍر أَوملَى خع هدبع ِلمسالْم بِإذَا كَاتو   

ماٍل ِفي حقِِّه فَيِصري كَأَنه كَاتبه علَى غَيِر بدٍل وأَما علَى ِقيمِة نفِْسِه فَِهي مجهولَةٌ قَدرا ِلأَنَّ الْخمر ، والِْخنِزير لَيسا ِب
  .ووصفًا وِجنسا فَتفَاحش الْجهالَةُ فَصار كَما إذَا كَاتبه علَى ثَوٍب أَو دابٍة 

 لُهقَو :  

 ِه فَِإنْ أَدلَيع ادزيى ومسالْم ِمن قُصنِتِه لَا يى ِفي ِقيمعسأَنْ ي هلَِزمو قتع رمى الْخ   

اِسِد إذَا تِلف الْمِبيع ويعتبر ِلأَنه وجب علَيِه رد رقَبِتِه ِلفَساِد الْعقِْد وقَد تعذَّر ذَِلك ِبالِْعتِق فَيِجب رد ِقيمِتِه كَما ِفي الْبيِع الْفَ
ِقيمته يوم الِْكتابِة ثُم إذَا كَاتبه علَى ِقيمِة نفِْسِه يعِتق ِبأَداِء الِْقيمِة ِلأَنها ِهي الْبدلُ ِبِخلَاِف ما إذَا كَاتبه علَى ثَوٍب حيثُ لَا 

أَنه لَا يوقَف ِفيِه علَى مراِد الْعاِقِد ِلاخِتلَاِف أَجناِسِه فَلَا يثْبت الِْعتق ِبدوِن إرادِتِه وكَذَا إذَا كَاتبه علَى يعِتق ِبأَداِء الثَّوِب ِل
زم الِْقيمةُ وِإنْ كَانت بدلُ الِْكتابِة أَكْثَر لَا أَلٍْف وِرطٍْل ِمن خمٍر فَِإذَا أَدى عتق ويِجب الْأَكْثَر إنْ كَانت الِْقيمةُ أَكْثَر يلْ

 رح تفَأَن ت إلَى ذَِلكيقُولَ إذَا أَدإلَّا أَنْ ي ِتقعلَا ي ى ذَِلكةٌ فَِإنْ أَدةُ فَاِسدابٍم فَالِْكتد ٍة أَوتيلَى مع هبِإنْ كَاتلَ والْفَض ِردتسي
هلَى أَنْ فَِإنوِة ِللْمِة أَنَّ ِفي الْفَاِسداِئزالْجِة ، وِة الْفَاِسدابالِْكت نيب قالْفَرٌء ، ويش هملْزلَا يِة وابِل الِْكتِمِني لَا ِلأَجِل الْيِلأَج ِتقعي 

 ، وِفي الْجاِئزِة لَيس لَه أَنْ يفْسخ إلَّا ِبِرضا الْعبِد وِللْعبِد أَنْ يفْسخ ِفي الْجاِئزِة يرده ِفي الرق ويفْسخ الِْكتابةَ ِبغيِر ِرضا الْعبِد
   داها عتق ولَا شيَء، والْفَاِسدِة ِبغيِر ِرضا الْمولَى قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا كَاتبه علَى ِقيمِة نفِْسِه فَالِْكتابةُ فَاِسدةٌ فَِإذَا أَ
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علَيِه غَيرها ثُم الِْقيمةُ تثْبت ِبتصادِقِهما فَِإنْ اختلَفَا يرِجع إلَى تقِْوِمي الْمقَوِمني فَِإنْ اتفَق اثْناِن علَى شيٍء يجعلُ ذَِلك ِقيمةً 
   .ٍف ، والْآخر ِبأَلٍْف وعشرٍة لَا يعِتق ما لَم يؤد الْأَقْصى وِإنْ اختلَفَا فَقَوم أَحدهما ِبأَلْ

   وِإنْ كَاتبه علَى ثَوٍب لَم يسم ِجنسه لَم يجز وِإنْ أَداه لَم يعِتق  : ولُه قَ

يإنْ أَد ا إذَا قَالَ لَهالَِة ِبِخلَاِف مهِش الْجفَاحِط ِلترِل الشِلأَج قتا عبِه ثَوى إلَيفَأَد رح تا فَأَنبثَو ت إلَي.   

 لُهةٌ  : قَواِئزةُ جابوٍف فَالِْكتصوِر ماٍن غَيويلَى حع هبإنْ كَات   

ثْلُ أَنْ يقُولَ فَرس أَو بغلٌ أَو بقَرةٌ أَو بِعري وينصِرف إلَى الْوسِط ِمنه يعِني أَنه بين ِجنس الْحيواِن ولَم يبين نوعه وِصفَته ِم
دبع لَهو ازٍد جبلَى عك عتبِإنْ قَالَ كَاتو وزجانٌ لَا يويح ةٌ أَوابا إذَا قَالَ دِة أَموِل الِْقيملَى قَبلَى عوالْم ربجيطٌ فَِإنْ وسو 

أَحضر عبدا دونَ الْوسِط لَم يجبر علَى قَبِضِه ، وِفي الْخجنِدي إذَا قَالَ كَاتبتك علَى عبٍد لَا يجوز ، ولَو أَداه لَا يعِتق كَما 
الِْكتابةُ فَاِسدةٌ فَِإذَا أَدى ثَلَاثَةَ دراِهم لَا يعِتق ِلأَنَّ الْجهالَةَ ِفي ذَِلك ِفي الثَّوِب ، والدابِة وِإنْ قَالَ كَاتبتك علَى دراِهم فَ

فَِإن دبفَقَِبلَ الْع اِهمرلَى دع هدبع قتا إذَا أَعذَا كَمه سلَيِه ولَيع قَعى يتطٌ حساِهِم ورِللد سلَيةٌ وفَاِحشتم هملْزيو ِتقعي ه
   .ِقيمةُ نفِْسِه ِلأَنَّ الِْعتق هناك ِبالْقَبوِل ، والْجهالَةُ فَاِحشةٌ فَوجبت ِقيمةُ نفِْسِه 

 لُها  : قَوزجِإنْ عقَا وتا عيٍم إنْ أَدهلَى أَلِْف ِدرةً عاِحدةً وابِه ِكتيدبع بِإنْ كَاتلَى أَنَّ وا عمهبِإنْ كَاتو قا ِفي الردر
   كُلَّ واِحٍد ِمنهما ضاِمن عن الْآخِر جازت الِْكتابةُ وأَيهما أَدى عتقَا ويرِجع علَى شِريِكِه ِبِنصِف ما أَدى 

أَحدهما ولَم يقْبلْ الْآخر بطَلَ ِلأَنهما صفْقَةٌ واِحدةٌ فَلَا تِصح إلَّا ِبقَبوِلِهما كَالْبيِع ويشترطُ ِفي ذَِلك قَبولُهما جِميعا فَِإنْ قَِبلَ 
ذَا أَدى الْآخر الْمالَ عتقَا ثُم إذَا أَديا معا عتقَا وِإنْ عجزا ردا ِفي الرق وِإنْ عجز أَحدهما لَم يلْتفَت إلَى عجِزِه حتى إ

 قِبح فَهِنصالَِة والْأَص قِبح فَهِميِع ِنصا ِبالْجمهاِحٍد ِمنكُلَّ و طَاِلبلَى أَنْ يوِللْمِف وصِريِكِه ِبالنلَى شع ِجعريا وِميعج
لَى صع عجئًا ريى شا أَدمهأَيلَى الْكَفَالَِة ووالْم قتاِل فَِإنْ أَعاِن الْمماِن ِفي ضاِويستا ممها ِلأَنكَِثري ِفِه قَِليلًا كَانَ أَواِحِبِه ِبِنص

 ِحصِتِه ِلأَجِل الْأَصالَِة ، أَحدهما عتق وسقَطَت ِحصته عن الْآخِر ويكُونُ مكَاتبا ِبما بِقي ويطَاِلب الْمولَى الْمكَاتب ِبأَداِء
والْمعِتق ِلأَجِل الْكَفَالَِة فَِإذَا أَداها الْمعِتق رجع ِبها علَى صاِحِبِه وِإنْ أَداها الْمكَاتب لَا يرِجع علَى صاِحِبِه ِبشيٍء ِلأَنها 

   .مستحقَّةٌ علَيِه 

 لُهِإذَا : قَوِة وابالُ الِْكتم هنقَطَ عسِقِه وِبِعت قتع هبكَاتلَى موالْم قتأَع    

قَدِق وقَاِبلًا ِبالِْعتإلَّا م همزا الْتم هِلأَن هِمن ئًا لَهربم ارِقِه صِبِعت هِلأَن لَاِد لَهالْأَواِب ، وِة الْأَكْسلَامس عِني معفَلَا ي هونلَ دصح 
 هملْزي.   
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 لُهقَو :  ِقيلَ لَهةُ ، وابالِْكت فَِسخنت ِب لَمكَاتلَى الْموم اتِإذَا موِمِه : وجلَى نلَى عوثَِة الْمرالَ إلَى والْم أَد   

 بكَاتكَانَ الْم لَوِت ، ويالْم قَاموا مقَام مهِلأَن هتقَبر ِلكمت ا لَمهِلأَن كَاحالن فَِسخني لَى لَموالْم اتم لَى ثُموالْم تا ِبنجوزتم
  .وِإنما تمِلك دينا ِفيها وذَِلك لَا يمنع بقَاَء النكَاِح 

 لُهقَو :  

   ق فَِإنْ أَعتقَه أَحد الْورثَِة لَم يعِت 

  .هذَا يدلُّ علَى أَنه لَم ينتِقلْ إلَيِهم ِبالِْإرِث وِإنما ينتِقلُ إلَيِهم ما ِفي ِذمِتِه ِمن الْماِل 

 لُهقَو :  

   وِإنْ أَعتقُوه جِميعا عتق وسقَطَ عنه مالُ الِْكتابِة  

ميِت ِلأَنَّ الْولَاَء يكُونُ ِللذُّكُوِر ِمن عصبِتِه دونَ الِْإناِث وِإنما ِعتقُهم اسِتحسانا وأَما ِفي الِْقياِس لَا معناه يعِتق ِمن ِجهِة الْ
أَنَّ ِعتقَهم تتِميم الِْكتابِة فَصار كَالْأَداِء ، والِْإبراِء يعِتق ِلأَنهم لَم يِرثُوا رقَبته وِإنما يكُونُ وِرثُوا دينا ِفيها وجه اِلاسِتحساِن 

 أَعتقَه وِلأَنهم ِبِعتِقِهم إياه مبرئُونَ لَه ِمن الْماِل وبراَءته ِمن ماِل الِْكتابِة توِجب ِعتقَه كَما لَو استوفَوا ِمنه ولَا يشِبه هذَا إذَا
 فَعد لَوذَا ، وكَذَا ه ِتقعي اِء لَمِتِه ِبالْأَدِحص ِمن ِرئب لَوو ، رلَا غَي هتِحص اِدقصا يمإن لَه اَءهرِلأَنَّ إب ِتقعلَا ي هفَِإن مهدأَح

ى الْميِت دين أَم لَا ِلأَنَّ الْوِصي قَاِئم مقَام الْميِت فَصار كَما لَو دفَعه إلَيِه الْمكَاتب إلَى وِصي الْميِت عتق سواٌء كَانَ علَ
 ، هِمن ضالْقَب ِحقتسلَا ي نإلَى م هفَعد هِلأَن ِتقعي لَم نيِت ديلَى الْماِرِث إنْ كَانَ عإلَى الْو هفَعِإنْ دفِْع إلَى وكَالد ارفَص

أَجنِبي وِإنْ لَم يكُن علَيِه دين لَم يعِتق أَيضا حتى يؤدي إلَى كُلِّ واِحٍد ِمن الْورثَِة ِحصته ويدفَع إلَى الْوِصي ِحصةَ الصغاِر 
   ِلأَنه إذَا لَم يدفَع علَى هذَا

   .م يدفَع إلَى الْمستِحق كَذَا ِفي شرِحِه الْوجِه لَ

 لُهقَو :  ازلَِدِه جو لَى أُموالْم بِإذَا كَاتو   

عتقَت ِباِلاسِتيلَاِد وسقَطَ عنها ِلأَنها علَى حكِْم ِملِْكِه ؛ ِلأَنَّ لَه وطْأَها وِإجارتها فَِملْك مكَاتبِتها كَالْمدبرِة فَِإنْ مات الْمولَى 
 ابالْأَكْسو ، لَادا الْأَولَه لَّمسيِة وابالُ الِْكتم.  

 لُهقَو :  

   فَِإنْ مات الْمولَى سقَطَ عنها مالُ الِْكتابِة  

   .ِلأَنَّ موته يوِجب ِعتقَها 



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                838

 لُهكَ : قَوم تلَدِإنْ وو أُم تارصا وهفْسن تزجع اَءتِإنْ شِة وابلَى الِْكتع تضم اَءتاِر إنْ شِبالِْخي فَِهي هِمن هتبات
 لٍَد لَهو   

 بسنا ومهنيب ريخٍل فَتدِر بيآِجٍل ِبغٍل وداِجٍل ِببٍة عيرا حتا ِجهلَه تثَب هِلأَن تارتفَِإنْ اخ رح وهلَى ووالْم ِمن ا ثَاِبتلَِدهو
الْمِضي علَى الِْكتابِة أَخذَت الْعقْر ِمن مولَاها واستعانت ِبِه ِفي ِكتابِتها فَِإذَا أَدت عتقَت وِإنْ لَم تؤد حتى مات الْمولَى 

ِباِلاسِتيلَاِد وسقَطَ عنها مالُ الِْكتابِة وِإنْ ماتت ِهي وتركَت ما لَا يؤدي ِمنه ِكتابتها وما بِقي ِمرياثٌ ِلابِنها عتقَت ِبكَوِنِه 
ا آخلَدو تلَدفَِإنْ و رح هلَِد ِلأَنلَى الْوةَ عايالًا فَلَا ِسعم كرتت ِإنْ لَمِه فَِإنْ ولَيا عطِْئهِة ومرِلح هِعيدلَى إلَّا أَنْ يوالْم ملْزي لَم ر

الس هنع طَلَتبو قتع ذَِلك دعلَى بوالْم اتم ا فَلَوا لَهعبت بكَاتم هِلأَن لَدذَا الْوى هعفَاٍء سِر وغَي ِمن تاتمِعِه ودي ةُ لَمايع
   .ِلأَنه ِبمنِزلَِة أُم الْولَِد إذْ هو ولَدها فَيتبعها كَذَا ِفي الِْهدايِة 

 لُهِقي : قَو ى ِفي ثُلُثَيعسأَنْ ت نيباِر وِبالِْخي تكَان الَ لَهلَا ملَى ووالْم اتفَِإنْ م ازج هتربدم بِإنْ كَاتِفي و ا أَوِتهم
   جِميِع ماِل الِْكتابِة 

 الٌ فَِهيا ملَه كُني ِإنْ لَما وهنةُ عابالِْكت طَلَتبو قَتتثُلُِثِه ع ةُ ِمنربدالْم جرخالٌ تم لَهلَى ووالْم اتِن إنْ ميهجلَى وذَا عه
ماِل الِْكتابِة وِإنْ شاَءت ِفي ثُلُثَي ِقيمِتها وهذَا قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنَّ عقْد الِْكتابِة انعقَد علَى ما ِبالِْخياِر إنْ شاَءت سعت ِفي 

  .بِقي ِمن الرق ولَم ينعِقد علَى ما فَات ِمنه ِبالتدِبِري 

لِّ ِمنهما ولَا تخير ِلأَنها تعِتق ِبأَداِء الْأَقَلِّ ولَا يِقف ِعتقُها علَى الْأَكْثَِر وقَالَ محمد إنْ وقَالَ أَبو يوسف تسعى ِفي الْأَقَ
لَ ِبالْكُلِّ ودقَاِبلٌ الْب هِة ِلأَنابالِْكت ِفي ثُلُثَي اَءتِإنْ شا وِتهِقيم ِفي ثُلُثَي تعس اَءتاِصلُ شِبِري فَحدا الثُّلُثَ ِبالتلَه لَّمس قَد

الِْخلَاِف أَنَّ ِعند أَِبي حِنيفَةَ يسعى ِفي جِميِع الِْكتابِة أَو ثُلُثَي الِْقيمِة إذَا كَانَ لَا مالَ لَه غَيرها ولَها الِْخيار ِفي ذَِلك فَِإنْ 
 تعةَ سابالِْكت تارتى ِفي الْأَقَلِّ اخعست فوسأَِبي ي دِعنا والح تعِة سالِْقيم ةَ ِفي ثُلُثَيايعالس تارتِإنْ اخوِم وجلَى النع

لِْقيمِة وِمن ثُلُثَي الِْكتابِة ِبلَا ِخياٍر ِمن جِميِع الِْكتابِة وِمن ثُلُثَي الِْقيمِة ِبلَا ِخياٍر وِعند محمٍد تسعى ِفي الْأَصِل ِمن ثُلُثَي ا
فَاتفَق أَبو حِنيفَةَ وأَبو يوسف ِفي الِْمقْداِر وخالَفَهما محمد واتفَق أَبو يوسف ومحمد ِفي نفِْي الِْخياِر وخالَفَهما أَبو حِنيفَةَ 

.  

 لُهقَو :  

   لُثَي ِقيمِتها تسعى ِفي ثُ 

رجلٌ دبر عبده ثُم كَاتبه علَى ِمائٍَة وِقيمته : يعِني مدبرةً لَا ِقنةً ِلأَنَّ الِْكتابةَ عِقدت حالَ كَوِنها مدبرةً قَالَ ِفي الْحساِميِة 
الْم اتم ِتِه ثُمِفي ِصح ذَِلكِنيفَةَ إنْثَلَثُِمائٍَة وو حقَالَ أَب هرغَي الَ لَهلَا ملَى وو   
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  .شاَء سعي ِفي ثُلُثَي الِْقيمِة ِمائَتيِن وِإنْ شاَء سعى ِفي جِميِع ماِل الِْكتابِة ِمائٍَة 

  .وقَالَ أَبو يوسف لَا ِخيار لَه بلْ يسعى ِفي الْأَقَلِّ وهو ِمائَةٌ 

   .الَ محمد يسعى ِفي الْأَقَلِّ ِمن ثُلُثَي الِْقيمِة وِمن ثُلُثَي الِْكتابِة وذَِلك ِستةٌ وِستونَ وثُلُثَاِن وقَ

 لُهِإ : قَوِة وابلَى الِْكتع تضم اَءتإنْ ش ارا الِْخيلَهو ِبريدالت حص هتبكَاتم ربِإنْ دو تارصا وهفْسن تزجع اَءتنْ ش
   مدبرةً 

 هِلأَنو خالْفَس قُهلْحلَا ي ِبريدالتو ، خا الْفَسقُهلْحةَ يابِليِل أَنَّ الِْكتٍق ِبداِب ِعتةَ إجيادِة ِلأَنَّ ِفيِه ِزيبكَاتالْم ِبريدت حا صمِإنو
يعِتق ِبموِتِه ، والِْعتق إبراٌء ِمن الِْكتابِة فَِإنْ مات مولَاها وِهي لَا تخرج ِمن الثُّلُِث فَِإنْ شاَءت سعت ِفي ثُلُثَي الِْكتابِة ِبالتدِبِري 

مهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهِة والِْقيم ِفي ثُلُثَي تعس اَءتِإنْ شاٍر ، وِة ِبلَا ِخيابالِْكت ثُلُثَي ِمنِة والِْقيم ثُلُثَي ا ِفي الْأَقَلِّ ِمن
ي واِلاخِتلَاف ِفي هذَا الْفَصِل ِفي الِْخياِر ولَا ِخلَاف ِفي الِْمقْداِر ، وِإنما قَالَ أَبو حِنيفَةَ ِفي هِذِه الْمسأَلَِة إنها تسعى ِفي ثُلُثَ
الِْكتابِة ِبِخلَاِف الْمسأَلَِة الْأُولَى ِلأَنَّ التدِبري إبراٌء ِمن الِْكتابِة ، والِْإبراُء ِفي الْمرِض لَا يتجاوز الثُّلُثَ فَصح ذَِلك ِفي ثُلُِث 

  .نها تبرأُ ِبالْأَقَلِّ فَلَا يلْزمها الْأَكْثَر الِْكتابِة وبِقي ثُلُثَاها فَتسعى ِفي ذَِلك وعلَى قَوِلِهما إ

 لُهقَو :  

  اَءتِإنْ شِة واباِل الِْكتم ِفي ثُلُثَي تعس اَءتاِر إنْ شِبالِْخي فَِهي الَ لَهلَا ملَى ووالْم اتما وِتهابلَى ِكتع تضفَِإنْ م
   ها ِعند أَِبي حِنيفَةَ سعت ِفي ثُلُثَي ِقيمِت

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبِه فَقَالَ ِفي : ولَيع فَقتفَم ارا الِْمقْداِر أَمِل ِفي الِْخيذَا الْفَصِفي ه الِْخلَافى ِفي الْأَقَلِّ ، وعست
جزي الِْإعتاِق وعدِمِه فَِعند أَِبي حِنيفَةَ بِقي الثُّلُثَاِن عبدا ، وقَد تلَقَّاه ِجهتا الِْخلَاف ِفي هِذِه الْمسأَلَِة ِبناًء علَى ت: الْمصفَّى 

ٍة ِلتفَاِئد عوا نمهاِحٍد ِمنِلأَنَّ ِلكُلِّ و ريخِة فَتابٍل ِبالِْكتجعمِبِري ودٍل ِبالتجؤِن ملَيدٍة ِببيرح ارتخى يساِس ِفيِه فَعِت النفَاو
   الْكَِثري الْمؤجلَ علَى الْقَِليِل

 ِللتخِيِري الْمعجِل وِعندهما لَما أَعتق بعضه يعِتق كُلُّه فَهو حر وجب علَيِه أَحد الْمالَيِن فَهو يختار الْأَقَلَّ لَا محالَةَ فَلَا معنى
.   

 لُهقَو :  زجي اٍل لَملَى مع هدبع بكَاتالْم قتِإذَا أَعو   

 عربت هِلأَن.  

 لُهقَو :  

  ِصحي ٍض لَملَى ِعوع بهِإنْ وو   

 ذَِلك لَه كُني اًء فَلَمِتداب عربت هِلأَن.   
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 لُهِإنْ كَا : قَوو ازج هدبع بت   

هذَا اسِتحسانٌ ، والِْقياس أَنْ لَا يجوز ِلأَنه إجياب ِعتٍق ِببدِل وجه اِلاسِتحساِن أَنَّ هذَا عقْد معاوضٍة يلْحقُه الْفَسخ كَالْبيِع 
 هتبكَاتم لَه ازِدِه جبع عيب لَه ازا جفَلَم.  

 لُهقَو :  

   فَِإنْ أَدى الثَّاِني قَبلَ أَنْ يعِتق الْأَولُ فَولَاؤه ِللْمولَى  

ِس إلَيِه وأَقْربهم إلَيِه ِلأَنَّ لَه ِفيِه نوع ِملٍْك وكَذَا إذَا أَديا معا ِلأَنه لَيس هناك من يِصح الْولَاُء ِمنه فَانتقَلَ الْولَاُء إلَى أَقْرِب النا
مولَاه فَِإنْ أَدى الْمكَاتب الْأَولُ بعد ذَِلك فَتعِتق ِليراِجع الْولَاَء إلَيِه ِلأَنَّ الْولَاَء كَالنسِب ، والنسب إذَا ثَبت ِمن واِحٍد لَا 

  .ينتِقلُ إلَى غَيِرِه 

 لُهقَو :  

   نْ أَدى الثَّاِني بعد ِعتِق الْأَوِل عتق وولَاؤه لَه وِإ 

ِلأَنَّ الْعاِقد ِمن أَهِل ثُبوِت الْولَاِء ِلأَنَّ الْمكَاتب الْأَولَ لَما أَدى صار حرا فَِإذَا أَدى الثَّاِني بعد كَوِنِه حرا عتق ِمن ِجهِتِه 
   . ولَاؤه لَه فَكَانَ

  

   مسأَلَةٌ  

 قتى عِة فَِإذَا أَدارجِفي الت ا لَهأْذُونم رالْآخ فصالنا ، وبكَاتم فُهكَانَ ِنصو ازاٍل جلَى مِدِه عبع فلُ ِنصجالر بإذَا كَات
ه وِنصفُه ِللْمولَى وصار النصف الْآخر مستسعى فَِإنْ شاَء أَعتقَه وِإنْ شاَء ِنصفُه وما فَضلَ ِفي يِدِه ِمن الْكَسِب ِنصفُه لَ

أَمةُ وابأُ فَكَذَا الِْكتزجتي هدِعن قالِْعتِق ، وإلَى الِْعت هِرجخةَ تابِنيفَةَ ِلأَنَّ الِْكتأَِبي ح دذَا ِعنهو اهعستلَا اس قا فَالِْعتمهدا ِعن
   .يتجزأُ فَيِصري كُلُّه مكَاتبا ِعندهما فَِإذَا أَدى عتق كُلُّه وما اكْتسب فَهو كُلُّه ِللْمكَاتِب 
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   الوالء  كتاب 

هببسٍة وملَاَء ِنعى ومسياقٍَة وتلَاُء عاِن وعولَاُء ناثَِة كَانَ الْوِبالِْور هِه قَِريبلَيع قتع ى لَوتِحيِح حلَى ِملِْكِه ِفي الصع قالِْعت 
لَيع قتعو هقَِريب لَكإذَا م مهدفَِعن اقتالِْإع هببأَنَّ س مهضعب ا قَالَهمِحيِح عِلِه ِفي الصِبقَو زرتاحو لَه هلَاؤو هلَاُء ِمنالْو تثْبِه لَا ي

 ي إنْ ِمتلَى أَنك عتالَيو ، قُولُ لَهٍل فَيجِد رلَى يلٌ عجر ِلمسأَنْ ي وهو قْدالْع هببسالَاِة وولَاُء الْمالثَّاِني واِق ، وتِم الِْإعدِلع
 وعلَى عاِقلَِتك ، وقَِبلَ الْآخر فَهو كَما قَالَ فَِإنْ جنى الْأَسفَلُ يعِقلُه الْأَعلَى وِإنْ مات فَِإرِثي لَك وِإنْ جنيت فَعقِْلي علَيك

ِدِه ِبدلَى يلَاِم عِد الِْإسرجِبم كَامِذِه الْأَحه تثْبلَا تلَى والْأَع فَلُ ِمنِرثُ الْأَسلَا يلَى والْأَع ِرثُهالَاِة يوقِْد الْموِن ع.  

 اللَّه هِحمفَّى قَالَ رصِن كَذَا ِفي الْمياِنبالْج ثُ ِمناروِري التجوِط يسبِفي الْمو  

  لَه هلَاؤفَو لُوكَهملُ مجالر قتإذَا أَع   

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } قتأَع نلَاُء ِلمالْو {.  

  : ولُه قَ

  ِتقعأَةُ ترالْم كَذَِلكو   

ويستِوي ِفيِه الِْإعتاق ِبماٍل وِبغيِر ماٍل أَو عتق ِبالْقَرابِة أَو ِبأَداِء بدِل الِْكتابِة أَو عتق بعد الْوفَاِة ِبالتدِبِري أَو ِباِلاسِتيلَاِد وسواٌء 
 قكَانَ الِْعت لَم لَاَء أَوطَ الْوراٌء شوسذِْر والن ِمِني أَوالْي الِْإفْطَاِر أَو اِر أَوالظِّه ِل أَوِة الْقَتا ِفي كَفَّاراِجٍب كَمو رغَي ا أَواِجبو

  .أَعتقَه يكُونُ الِْعتق ِللْآِمِر اسِتحسانا ، والْولَاُء لَه يشِرطْ أَو تبرأُ ِمن الْولَاِء ، ولَو قَالَ أَعِتق عبدك عني علَى أَلٍْف فَ

وقَالَ زفَر يكُونُ عن الْمأْموِر وِإنْ قَالَ أَعِتق عبدك عني ولَم يذْكُر الْبدلَ فَأَعتقَه يكُونُ عن الْمأْموِر ، والْولَاُء لَه ِعندهما ، 
  .الَ أَبو يوسف عن الْآِمِر ، والْولَاُء لَه وقَ

 لُهقَو :  

   فَِإنْ شرطَ أَنه ساِئبةٌ 

   } ، والْولَاُء ِلمن أَعتق { فَالشرطُ باِطلٌ 

 وهو صِللن اِلفخطَ مرِلأَنَّ الش.  

 لُهقَو : لَامِه السلَيأَ{ ع نلَاُء ِلمالْو قتع { ِلِمنيسِة الْماعمِلج لَاَءهلَى أَنَّ وع ِه أَولَيلَاَء علَى أَنْ لَا وع ِتقَهعةُ أَنْ ياِئبالسو ،.   

 لُهلَا : قَولَى فَووِت الْموم دعب ِتقكَذَا إنْ أُعلَى ووِللْم هلَاؤوو قتع بكَاتى الْمِإذْ أَدلَى ووثَِة الْمرِلو هؤ   

 ، يالذِّمو ، ِلمسالْم قتعِتِه ووم دعِقِه بِعتاِئِه وِبِشر ِقِه أَوى ِبِعتوصالْم دبكَذَا الْعو لَاهوِت موم دعب ِتقأُع لَوو ، أَي
ِق سلَاِء ِبالِْعتقَاِق الْوِتحِفي اس وِسيجالْمو ِتقعِإذَا كَانَ الْمو هلَاُء ِمنالْو تا ثَبِلمسم لَه ِتقعالْما ، ويِذم دبكَانَ الْع لَواٌء ، وو
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مِب فَكَذَا لَا يسالن وتثُب عنملَا ي الْكُفْرِب ، وسلَاَء كَالنلَاِء ِلأَنَّ الْوالْو وتثُب عنما لَا ييِذم هِرثُ ِمنلَا ي هلَاِء إلَّا أَنالْو وتثُب عن
  .ِلأَنَّ الْمسِلم لَا يِرثُه الْكَاِفر إلَّا إذَا أَسلَم الْمعِتق قَبلَ الْموِت 

 لُهقَو :  

  لَه مهلَاؤولَاِدِه وأَو اتهأُمو وهربدم قتلَى عوالْم اتِإذَا مو   

   .ِلأَنهم عتقُوا ِمن ِجهِتِه 

 لُهقَو :  لَه هلَاؤوِه ولَيع قتع هٍم ِمنرحِحٍم مذَا ر لَكم نمو   

 هتورا" صِض ، وا الثُّلُثَاِن ِبالْفَرمالًا فَلَهم كرتا ومهنع اتا فَمماها أَبماهدإح ترتاِن اشتذَا أُخهلَاِء وِة ِبالْوِريتشلثُّلُثُ ِللْم
   .إذَا لَم يكُن لَه عصبةٌ ِمن النسِب ِلأَنَّ مولَى الْعتاقَِة أَبعد ِمن الْعصبِة 

 لُهقَو : ِهيةَ وِة الْأَملَى الْأَموم قتفَأَع رةً ِلآخٍل أَمجر دبع جوزِإذَا تلَاُء ووا ولُهمح قتعو قَتتِد عبالْع اِملٌ ِمنح 
   الْحمِل ِلمولَى الْأُم لَا ينتِقلُ عنه أَبدا 

ا ولَدته ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ِللتيقُِّن ِلأَنَّ الْمولَى باشر الْحملَ ِبالِْعتِق ِلأَنه جزٌء ِمن الْأَمِة فَِلهذَا لَم ينتِقلْ الْولَاُء عنه هذَا إذَ
  .ِبالْحمِل وقْت الِْإعتاِق وكَذَا إذَا ولَدت ولَديِن أَحدهما ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ، والْآخر ِلأَكْثَر ِلأَنهما توأَما حمٍل واِحٍد 

  

  لُهلَ: قَوِإنْ وو لَى الْأُموِلم هلَاؤا فَولَدٍر وهِة أَشِست ِمن ا ِلأَكْثَرِقهِعت دعب تد   

  .ِلأَنه عتق تبعا لَها ِلاتصاِلِه ِبها فَيتبعها ِفي الْولَاِء 

 لُهقَو :  

 نقَلَ عتانِنِه ولَاَء ابو رج دبالْع قتلَى الْأَِب فَِإنْ أَعوإلَى م لَى الْأُموم    

   .ِلأَنَّ الِْعتق هنا ثَبت ِفي الْولَِد تبعا ِبِخلَاِف الْأَوِل 

 لُهقَو : دا ِعناِليهوا ِلملَاِدهلَاُء أَوا فَولَادأَو لَه تلَدِب فَورقَِة الْعتعِم ِبمجالْع ِمن جوزت نمٍد ومحمِنيفَةَ وأَِبي ح    

.  

 ا إذَا كَانَ الْأَبا ِبِخلَاِف مِبيرع ا إذَا كَانَ الْأَبإلَى الْأَِب كَم بسِلأَنَّ الن أَِبيِهم كْمذَا حِفي ه مهكْمح فوسو يقَالَ أَبو
تلَدقٍَة فَوتعِبم جوزإذَا ت دبا فَِإنَّ الْعدبع بسن لَه سلَي هِب ِلأَنسولُ النهجم ا أَنَّ الْأَبملَهو اِلي الْأُموِلم مهلَاؤا فَولَادأَو لَه 

لٌ حر الْأَصِل عجِمي ِمن غَيِر رج" معروف ولَا ولَاُء عتاقٍَة ولَيس لَه عاِقلَةٌ فَكَانَ ولَاُء ولَِدِه ِلمواِلي أُمِه وصورةُ الْمسأَلَِة 
الْعرِب لَيس ِبمعِتٍق ِلأَحٍد تزوج ِبمعتقَِة الْعرِب فَولَدت لَه أَولَادا فَِعندهما ولَاُء الْأَولَاِد ِلمواِلي الْأُم ِلأَنَّ غَير الْعرِب لَا 
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اِئِل فَصونَ ِبالْقَبراصنتا يدبع تجوزقٍَة تتعكَم ار.  

وقَالَ أَبو يوسف ولَاؤهم ِلمواِلي أَِبيِهم قَالَ ِفي شاهانْ الْوضع ِفي معتقَِة الْعرِب وقَع اتفَاقًا حتى لَو كَانَ التزوج ِبمعتقَِة 
ِلك فَِإنْ كَانت الْأُم حرةً لَا ولَاَء علَيها ِلأَحٍد ، والْأَب مولًى فَالْولَد حر لَا ولَاَء علَيِه ِلأَنَّ غَيِر الْعرِب يكُونُ الْحكْم ِفيِه كَذَ

   .الْولَد يتبع الْأُم ِفي حكِْمها 

 لُهقَو :  ِصيبعاقَِة تتلَاُء الْعوو   

اعلَم أَنَّ مولَى الْعتاقَِة أَبعد ِمن الْعصبِة ومقَدم علَى ذَِوي الْأَرحاِم ويِرثُه الذُّكُور دونَ الِْإناِث حتى لَو أَي موِجبا ِللْعصوبِة 
م أَبلًى ووم ناب كرِإنْ تا وهونِن داثُ ِلِلابلًى فَالِْمريوم تِبنلًى ووم ناب كرت بأَقْر ها ِلأَنمهدةً ِعناصِن خاثُ ِلِلابلًى فَالِْمريو

عصوبٍة ، وقَالَ أَبو يوسف يكُونُ بينهما أَسداسا ِللْأَِب السدس ، والْباِقي ِلِلابِن وِإنْ ترك جدا مولًى وأَخا مولًى فَالِْمرياثُ 
  .ِبي حِنيفَةَ وِعندهما هو بينهما ِنصفَاِن سواٌء كَانَ الْأَخ ِلأٍَب وأُم أَو ِلأٍَب ، والْمراد ِبالْجد أَبو الْأَِب ِللْجد ِعند أَ

 لُهقَو :  

  هلَى ِمنأَو مِب فَهسالن ةٌ ِمنبصِتِق ععفَِإنْ كَانَ ِللْم   

اِلي الْعوِب ِلأَنَّ مسالن ةٌ ِمنبصع كُني ِرثُ إذَا لَما يمِإناِت وبصالْع اقَِة آِخرت.  

 لُهقَو :  

   وِإنْ لَم يكُن لَه عصبةٌ ِمن النسِب فَِمرياثُه ِللْمعِتِق  

ه الْباِقي بعد فَرِضِه ِلأَنه عصبةٌ ومعنى قَوِلنا ِفي حاٍل أَي يعِني إذَا لَم يكُن هناك صاِحب فَرٍض ِفي حاٍل أَما إذَا كَانَ فَلَ
  .صاِحب فَرٍض لَه حالَةٌ واِحدةٌ كَالِْبنِت ِبِخلَاِف الْأَِب فَِإنَّ لَه حالَ فَرٍض وحالَ تعِصيٍب فَلَا يِرثُ الْمعِتق ِفي هِذِه الْحالَِة 

 لُهقَو :  

   فَِإنْ مات الْمولَى ثُم مات الْمعتق فَِمرياثُه ِلبِني الْمولَى دونَ بناِتِه  

  .ِلأَنَّ الْولَاَء تعِصيب ولَا تعِصيب ِللْمرأَِة 

 لُهقَو :  

 تأَع نم قتأَع أَو قْنتا أَعلَاِء إلَّا مالْو اِء ِمنسِللن سلَيو نبكَات نم بكَات أَو نبكَات أَو قْن   

وصورةُ الْجر أَنَّ الْمرأَةَ إذَا زوجت عبدها امرأَةً حرةً } أَو جر ولَاَء معتِقِهن { ِبهذَا اللَّفِْظ ورد الْحِديثَ ، وِفي آِخِرِه 
لَدا فَِإنَّ الْولَدو تلَدفَواثُهكُونُ ِمريي لَدالْو اتم ى لَوتاِلي أَِبيِه حوونَ مِه داِلي أُموِلم هلَاؤوِه وا ِلأُمعبت رح    

ِه وِإلَى مولَاِتِه ، والْمرأَةُ جرت ولَاَء ِلمواِلي الْأُم ولَا يكُونُ ِللْمرأَِة ، ولَو أَنَّ الْمرأَةَ أَعتقَت عبدها جر ولَاَء ولَِدِه إلَى نفِْس
معتِقها إلَى نفِْسها فَبعد ذَِلك لَو مات اِلابن ولَا ِمرياثَ لَه ِلأَِبيِه فَِإنْ لَم يكُن لَه أَب فَِمرياثُه ِللْمرأَِة الَِّتي أَعتقَت أَباه كَذَا ِفي 
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أَو أَعتق ِمن أَعتقْن يعِني أَنَّ معتقَها إذَا اشترى عبدا فَأَعتقَه ثُم مات الْأَولُ وبِقي : ي باِب الْفَراِئِض وقَولُه الْخجنِدي ِف
ت لَوو ، قَهتأَع نم قَتتا أَعها ِلأَنلَه اثَهاِرثَ فَِإنَّ ِمريلَا والثَّاِني و ها ِلأَنونَ أَِخيها دِنهلَاُء ِلابا فَالْواهأَخلَاِتِه ووم ناب ِتقعالْم كر

  .أَقْرب عصوبةً إلَّا أَنَّ عقْلَ ِجنايِتها علَى أَِخيها ِلأَنه ِمن قَوِم أَِبيها 

 لُهقَو :  

  تربد أَو   

ع تربأَةٌ درام هتورص ا ثُمنةً إلَيِلمسم اَءتج ا ثُمهربدم قتى عتا حاِقهِبلَح قُِضيِب وراِر الْحِبد لَِحقَتو تدتار ا ثُمهدب
  .مات الْمدبر وترك مدبرته هِذِه فَولَاؤه لَها 

 لُهقَو :  

   أَو دبر من دبرنَ  

ِرِه صبدِر مبدِلم هلَاؤالثَّاِني فَو اتم ثُم اتمو هدبع ربد قتا عم دعب ربدذَا الْمأَنَّ ه هتور.   

 لُهِني اِلا : قَوونَ بِن دِق ِلِلابتعاثُ الْمفَِمري رٍن آخاب لَادأَوا ونلَى ابوالْم كرِن فَِإنْ تب   

 لُهقَو مهِمن بأَقْر هِلأَن :  

   والْولَاُء ِللْكَِبِري  

 لَاُء لَهِت كَانَ الْويإلَى الْم بكَانَ أَقْر نأَنَّ م اهنعمِتِق وعِة الْمبصِب عِلأَقْر أَي.   

 لُهقَو : الَاهوٍل وجِد رلَى يلٌ عجر لَمِإذَا أَسو ِحيحلَاُء صفَالْو الَاهوِرِه وِد غَيلَى يع لَمأَس أَو هنِقلَ ععيو ِرثَهلَى أَنْ يع 
 لَاهولَى مع قْلُهعو   

فَِمري ي إنْ ِمتلَى أَنك عتالَيِرِه ، وغَي ِدِه أَولَى يع لَمِب قَالَ ِللَِّذي أَسسولُ النهجم هتورقِْلي صت فَعينِإنْ جاِثي لَك و
 كُونَ لَهطُ أَنْ لَا يرتشي لَِكنى ونإذَا ج هنِقلُ ععيو ِرثُهي اتإذَا م لًى لَهوكُونُ الْقَاِئلُ ميا وندِعن ذَِلك حص رك فَقَِبلَ الْآخلَيع

ح الْموالَاةُ ِلأَنَّ ِفيِه إبطَالَ حق الْواِرِث وِإنْ شرطَ ِمن الْجاِنبيِن فَعلَى ما شرطَ فَِإنْ جنى واِرثٌ حتى لَو كَانَ لَه واِرثٌ لَا تِص
  .الْأَسفَلُ يعِقلُه الْأَعلَى وِإنْ مات يِرثُه الْأَعلَى ولَا يِرثُ الْأَسفَلُ ِمن الْأَعلَى 

 التوارثَ يجِري ِمن الْجاِنبيِن إذَا شرطَاه وكَذَا ِفي الْخجنِدي ثُم ولَاُء الْموالَاِة لَه شراِئطُ ِمنها أَنْ يكُونَ وِفي الْمبسوِط أَنَّ
نى عاِئِل فَأَغْنونَ ِبالْقَبراصنتي برِب ِلأَنَّ الْعرِر الْعغَي فَلُ ِمنلَى الْأَسوالَاِة الْموالْم .  

 عم تقَدأَةُ إذَا عرالْمقْلَ ، والْعاثَ ، وِرطَ الِْمريتشا أَنْ يهِمنو قْضِملُ النتحاقَِة لَا يتلَاَء الْعقًا ِلأَنَّ وتعكُونَ ما أَنْ لَا يهِمنو
لَاؤو تثْبيو ِصحي هلَاِء فَِإنالْو قْدٍل عجِنيفَةَ رأَِبي ح دا ِعنضاِر أَيغا الصلَاِدهلَاُء أَووا وه.  
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وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا يثْبت ذَِلك وأَما الرجلُ إذَا ، والَى أَحدا ثَبت ولَاؤه وولَاُء أَولَاِدِه الصغاِر ولَا يثْبت ولَاُء أَولَاِدِه 
   .باِر ِلأَنه لَا ِولَايةَ لَه علَيِهم الِْك

 لُهلَى  : قَووِللْم اثُهفَِمري اِرثَ لَهلَا وو اتفَِإنْ م   

 هاقَدِني الَِّذي ععي.  

 لُهقَو :  

  هلَى ِمنأَو واِرثٌ فَهو ِإنْ كَانَ لَهو   

مع تكَان لَوِة ، واياِم قَالَ ِفي الِْهدحذَِوي الْأَر ا ِمنمهرغَي الَةٌ أَوخ ةٌ أَو.  

  

  لُهلَى : قَوالْأَع هنِقلْ ععي ا لَمِرِه مٍة إلَى غَيِبِولَاي هنِقلَ عتنلَى أَنْ يوِللْمو   

نه فَسخ حكِْمي ِبمنِزلَِة الْعزِل لَحكِْمي ِفي الْوكَالَِة ولَيس ِللْأَعلَى ولَا يعِني الْأَسفَلَ لَه أَنْ ينتِقلَ ما لَم يعِقلْ عنه الْأَعلَى ِلأَ
ِريِق الْقَوِل ِللْأَسفَِل أَنْ يفْسخ عقْد الْولَاِء قَصدا ِبغيِر محضٍر ِمن صاِحِبِه كَما ِفي الْوِكيِل ثُم الْفَسخ علَى ضربيِن فَسخ ِمن طَ

وهو أَنْ يقُولَ فَسخت الْولَاَء معك وِإنما يِصح ِبحضرِتِه وفَسخ ِمن طَِريِق الِْفعِل وهو أَنْ يعِقد الْأَسفَلُ مع آخر ِبحضرِة 
  .الْأَوِل وِبغيِر حضرِتِه 

 لُهقَو :  

 ي لَم هنقَلَ عِرِه فَِإنْ علَاِئِه إلَى غَيلَ ِبووحتأَنْ ي لَه كُن   

   .ِلأَنه تعلَّق ِبِه حق الْغيِر 

 لُها  : قَودأَح اِليواقَِة أَنْ يتلَى الْعوِلم سلَيو   

اِحٍد لَا يو ِمن تإذَا ثَب بسالنِب ، وسالن عِق فَرلَاَء الِْعتلَاَء ِلأَنَّ وو اِلفخالَاِة يولَاُء الْمفَى وصتسِرِه قَالَ ِفي الْمِقلُ إلَى غَيتن
ثَّاِني أَنَّ الْعتاقَِة ِفي فُصوٍل أَحدها أَنَّ ِفي ولَاِء الْموالَاِة يتوارثَاِن ِمن الْجاِنبيِن إذَا اتفَقَا علَى ذَِلك ِبِخلَاِف ولَاِء الْعتاقَِة ، وال

ولَاَء الْموالَاِة يحتِملُ النقْض وولَاُء الْعتاقَِة لَا يحتِملُها ، والثَّاِلثُ أَنَّ ولَاَء الْموالَاِة مؤخر عن ذَِوي الْأَرحاِم وولَاُء الْعتاقَِة 
 ِهملَيع مقَدم.   
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   الجنايات  كتاب 

ي اللُّغِة التعدي ، وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن ِفعٍل واِقٍع ِفي النفُوِس ، والْأَطْراِف ويقَالُ الِْجنايةُ ما يفْعلُه الِْإنسانُ ِبغيِرِه الِْجنايةُ ِف
افالْأَطْرو ، فُسالْأَن معت ِهيي ودعِه التجلَى وِرِه عاِل غَيِبم ِل أَوِف أَهارعفُِس ِفي تِبالْأَن صتا اخهمالَ إلَّا أَنَّ اسوالْأَمو ، 

 اللَّه هِحملَافًا قَالَ رِإتا وباِل غَصوِفي الْأَم يدعالتةً ، وايفُِس ِجنِفي الْأَن يدعاُء التى الْفُقَهمذَا سِلهِع ؛ ورالش  

 لُ عٍب الْقَتبلُ ِبسالْقَتطَِأ ، وى الْخرجم ِريا أُجمطٍَأ وخٍد ومعِه وِشبٍد ومٍه عجِة أَوسملَى خ   

رِن الْآخيمِن الِْقسذَيه خيالش ادا زمِإنطٍَأ وخٍد ومِه عبشٍد ومٍه عجلَى ثَلَاثَِة أَوع هأَن دمحم ذَكَرِإنْ وا وكِْمِهماِن حيِن ِلبي
 لُهقَوطَِأ وكِْم الْخلَا ِفي حخِل : دقَتو مجر وِل الَِّذي هكَالْقَت أَكْثَر هاعوِإلَّا فَأَنو قِر حيلَ ِبغِني الْقَتعٍه يجِة أَوسملَى خع

 صلْبا ِلقُطَّاِع الطَِّريِق واعلَم أَنَّ قَتلَ النفِْس ِبغيِر حق ِمن أَكْبِر الْكَباِئِر بعد الْكُفِْر ِباَللَِّه الْحرِبي ، والْقَتِل ِقصاصا ، والْقَتِل
لُه النار بلْ هو ِفي مِشيئَِة اللَِّه كَساِئِر الْكَباِئِر تعالَى وتقْبلُ التوبةُ ِمنه فَِإنْ قَتلَ مسِلما ثُم مات قَبلَ التوبِة ِمنه لَا يتحتم دخو

  .فَِإنْ دخلَها لَم يخلَّد ِفيها 

 لُهقَو :  

 الْخ ِر ِمنرحاِء كَالْمزفِْريِق الْأَجلَاِح ِفي تى السرجم ِريا أُجم ِبِسلَاٍح أَو هبرض دمعا تم دمِر ، فَالْعجالْحِب ، وش
   والناِر 

الْعمد ما تعمد قَتلَه ِبالْحِديِد كَالسيِف ، والسكِِّني ، والرمِح ، والْخنجِر ، والنشابِة ، والِْإبرِة ، والْأَشفَاِر وجِميِع ما كَانَ 
ي أَو قْطَعاٌء كَانَ يوِديِد سالْح ِمن هنأَم اِلباٌء كَانَ الْغوس ِر ذَِلكغَيِة وربالزاِد ، ودقَِة الْحِمطْرِف ويكَالس ضري أَو ِضعب

   الْهلَاك أَم لَا ولَا يشترطُ

عت ِل قَالَ اللَّهِللْقَت ِضعو هِة ِلأَنايوِديِد ِفي ظَاِهِر الرِفي الْح دالَى الْح } ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنزأَنو { ِبهشا يكَذَا كُلُّ مو
الْحِديد كَالصفِْر ، والرصاِص ، والذَّهِب ، والِْفضِة سواٌء كَانَ يبِضع أَو يرض حتى لَو قَتلَه ِبالْمثَقَِّل ِمنها يِجب علَيِه 

 اصالِْقص لُهقَواٍص وصر فٍْر أَوص وٍد ِمنمِبع هبرا إذَا ضاِج ، : كَمجاِء كَالززفِْريِق الْأَجلَاِح ِفي تى السرجم ِريا أُجم أَو
لِْقصاص وِإنْ ضربه ِبِمزراٍق فَقَتلَه إنْ أَصابه الْعود واللِّيطَِة ، والْحجِر الْمحدِد وكُلِّ ما كَانَ يقَع ِبِه الذَّكَاةُ إذَا قَتلَه ِبِه فَِفيِه ا

 اصفَلَا ِقص اتفَم ِرقاِء فَغِفي الْم ِإنْ أَلْقَاهو اصِه الِْقصلَياِر فَعِبالن قَهرِإنْ أَحو اصفَِفيِه الِْقص ِديدالْح هابِإنْ أَصةُ ويفَِفيِه الد
ند أَِبي حِنيفَةَ وتِجب الديةُ علَى الْعاِقلَِة وِعندهما علَيِه الِْقصاص إذَا كَانَ الْماُء لَا يتخلَّص ِمنه ِفي الْغاِلِب ِلأَنه كَالْقَتِل ِفيِه ِع

فَغِرق تِجب الديةُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِإنْ سبح ساعةً ثُم غَِرق بعد ذَِلك ِبالناِر قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا قَمطَ رجلًا وأَلْقَاه ِفي الْبحِر 
  .لَم تِجب الديةُ 

س هِنيفَةَ ِلأَنأَِبي ح دئًا ِعنيش نمضي ا لَمطَشع ا أَووعج اتفَم هنطَي ا أَوتيب رلَى حع غَلَّق لَوا ومِإنلَِف وي إلَى التدؤلَا ي بب
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  .مات ِبسبٍب آخر وهو فَقْد الطَّعاِم ، والْماِء فَلَم يبق لَا الْيد ، والْحر لَا يضمن ِبالْيِد 

إلَى الت اهأَد ببس هةُ ِلأَنيِه الدلَيع دمحمو فوسو يقَالَ أَبفَِإنْ و اتفَم اهإي همأَطْع ا أَوملًا سجقَى رِإنْ سو مقِْي السلَِف كَس
 الديةُ ِلأَنه كَانَ الْميت أَكَلَه ِبنفِْسِه فَلَا ضمانَ علَى الَِّذي أَطْعمه ولَِكن يعزر ويضرب وِإنْ أَوجره إياه أَو كَلَّفَه أَكْلَه فَعلَيِه

   إذَا أَكَلَه ِبنفِْسِه فَهو الْقَاِتلُ لَها واَلَِّذي قَدمه إلَيِه إنما

ع اصفَلَا ِقص اتأِْسِه فَملَى رٍل عبج ِمن طٍْح أَوس ِمن ِإنْ أَلْقَاهفِْس وانُ النمِبِه ض لَّقعتلَا ي وررالْغو ، هأَِبي غَر دِه ِعنلَي
  .حِنيفَةَ 

  وقَالَ أَبو يوسف ومحمد علَيِه الِْقصاص إذَا كَانَ لَا يتخلَّص ِمنه ِفي الْغاِلِب 

  لُهقَو : هبرض دمعا تم   

ج ا ِمنِضعوم دمعت ى لَوتح هرغَي لَ أَوقْتالْم دمعاٌء توِبِه س ِجبي دمع وفَه هِمن اتِرِه فَمِفي غَي قَعفَو طَأَهِدِه فَأَخس
 اصالِْقص.  

 لُهقَو :  

   وموجب ذَِلك الْمأْثَم ، والْقَود ولَا كَفَّارةَ ِفي قَتِل الْعمِد ِعندنا  

ولَم يذْكُر الْكَفَّارةَ وذَكَر الْخطَأَ } ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم { قَالَ ِلأَنَّ اللَّه تعالَى ذَكَر الْعمد وحكْمه فَ
 ِمنا وهنيطَِأ لَبا ِفي الْخوِبهجِد كَومةً ِفي الْعاِجبو تكَان طَِأ فَلَوةَ ِفي الْخالْكَفَّار نيفَب هكْمحو مرحِل أَنْ يكِْم الْقَتح

  .الِْمرياثَ 

 لُهقَو :  

   إلَّا أَنْ يعفُو الْأَوِلياُء  

  .ِلأَنَّ الْحق لَهم وكَذَا لَهم أَنْ يصاِلحوا عنه علَى ماٍل فَِإذَا صالَحوا سقَطَ حقُّهم عن الِْقصاِص كَما لَو عفَوا 

  

  لُهقَو :ةَ ِفيِه ولَا كَفَّار   

.  

 اللَّه هِحمر اِفِعيقَالَ الشو : ا ِمنكَِثري قَِليلًا كَانَ أَو ازاٍل جم ناُء عِليالْأَو الَحإذَا ص ثُم ا ذَِلكنذَكَر قَدةُ والْكَفَّار ِجبت
م ا أَوالا حِسهِر ِجنغَي ِمن ِة أَويِس الداِفي ِجنالْع ِصيبن قَِلبنلَا يو اصطَلَ الِْقصب مهضعفَا بع لَِكنوا واِلحصي لًا فَِإنْ لَمجؤ

ن قَِلبنلَا ي اصالِْقص لَه نِل مِقب ِمن هِتيفَاؤاس ذَّرعى تتم اصالًا ِلأَنَّ الِْقصاِقي مالْب ِصيبن قَِلبنيالًا وم ذَّرعى تتمالًا وم هِصيب
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ِمن ِجهِة من علَيِه الِْقصاص ينقَِلب نِصيبه مالًا ثُم نِصيب الْعاِفي لَا ينقَِلب مالًا ِلأَنَّ اِلاسِتيفَاَء تعذَّر ِمن ِجهِتِه ونِصيب الَِّذي 
   .ر اِلاسِتيفَاُء ِمن ِجهِة غَيِرِه لَم يعف ينقَِلب مالًا ِلأَنه تعذَّ

 لُهلَاِح  : قَوى السرجم ِريا أُجلَا مِبِسلَاٍح و سا لَيِبم هبرض دمعتِنيفَةَ أَنْ يأَِبي ح دِد ِعنمالْع هِشبو   

صاِرين ، والْحجِر الْكَِبِري ، والْعصا الْكَِبريِة ونحِو ذَِلك فَِإذَا قَتلَه ِبذَِلك فَهو بلْ يضِربه ِبشيٍء الْغاِلب ِمنه الْهلَاك كَِمدقٍَّة الْقَ
ٍط فَموِبس هبرض أَو اتا فَمدمع هلَطَم ٍة أَوِغريا صصِبع هبرا إذَا ضأَمو دمع وقَالَا هو هدِد ِعنمالْع هٍد ِشبمع هِشب وفَه ات
  .إجماعا وِإنْ ضربه ِبسوٍط صِغٍري ووالَى الضرب حتى قَتلَه فَعلَيِه الِْقصاص ِعندهما ِخلَافًا ِلأَِبي حِنيفَةَ 

  

  لُهلُ غَ: قَوقْتا لَا يِبم هبرض دمعتا أَنْ يمهدِد ِعنمالْع هِشبا واِلب   

 أِْديبالت دقْصي ِلأَنَّ ِبِمثِْل ذَِلك.  

 لُهقَو :  

   وموجب ذَِلك علَى الْقَولَيِن الْمأْثَم ، والْكَفَّارةُ  

يِه الْكَفَّارةُ ، والِْإثْم ابِتداًء ثُم يسقُطُ جاز أَنْ يكُونَ علَ: وجمع ِفي هذَا بين الِْإثِْم ، والْكَفَّارِة وِهي ِستارةٌ قُلْت : فَِإنْ قُلْت 
 لُهقَوِة واِء الْكَفَّارِبأَد ِن : الِْإثْملَيِتلَاِف الْقَواخ ِن أَيلَيلَى الْقَوع.  

 لُهقَو :  

   ولَا قَود ِفيِه  

فَّاٍن ِمنقَى صِإذَا الْتٍض وحٍد ممِبع سلَي هِه ِلأَنلَيعِه ولَيع اصا لَا ِقصكَاِفر ها ظَنِلمسم ِلمسلَ مفَقَت ِرِكنيشالْمو ، ِلِمنيسالْم 
سقَطَ ِعصمته ِبتكِْثِري الْكَفَّارةُ لَم تِجب الديةُ أَيضا إذَا كَانوا مختلَِطني أَما إذَا كَانَ ِفي صف الْكُفَّاِر لَا تِجب الديةُ ِلأَنه أَ

 لَامِه السلَيقَالَ ع اِدِهموس } مهِمن وٍم فَهقَو ادوس كَثَّر نِة } مايكَذَا ِفي الِْهد.  

 لُهقَو :  

   وِفيِه الديةُ الْمغلَّظَةُ علَى الْعاِقلَِة  

   . ِفي ثَلَاِث ِسِنني ويدخلُ الْقَاِتلُ معهم ِفي الديِة فَيكُونُ كَأَحِدِهم ويحرم الِْمرياثَ أَيضا وتِجب الديةُ
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 لُهقَو :  ِميآد وا فَِإذَا هديص هظُنا يصخش ِميرأَنْ ي وهِد وطَأٌ ِفي الْقَصِن خيهجلَى وطَأُ عالْخو   

ا هو مسِلم أَو رمى إلَى حرِبي أَسلَم وهو لَا يعلَم أَو رمى إلَى رجٍل فَأَصاب غَيره فَهذَا كُلُّه خطَأٌ ِفي أَو ظَنه حرِبيا فَِإذَ
  .ب ِبِه الِْقصاص الْقَصِد وأَما إذَا قَصد عضوا ِمن شخٍص فَأَصاب عضوا آخر ِمن ذَِلك الشخِص فَهو عمد يِج

 لُهقَو :  

   وخطَأٌ ِفي الِْفعِل وهو أَنْ يرِمي غَرضا فَيِصيب آدِميا  

  .ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمن الِْقسميِن خطَأٌ إلَّا أَنَّ أَحدهما ِفي الِْفعِل ، والْآخر ِفي الْقَصِد 

 لُهقَو :  

   كَفَّارةُ ، والديةُ علَى الْعاِقلَِة وموجب ذَِلك الْ 

وِإنْ { ويحرم الِْمرياثَ وتِجب الديةُ ِفي ثَلَاِث ِسِنني وسواٌء قَتلَ مسِلما أَو ِذميا ِفي وجوِب الديِة ، والْكَفَّارِة ِلقَوِلِه تعالَى 
نيبو كُمنيٍم بقَو ٍة كَانَ ِمنِمنؤٍة مقَبر ِريرحتِلِه وةٌ إلَى أَهلَّمسةٌ مفَِدي ِميثَاق مه { لَهِب فَقَتراِر الْحِفي د ِبيرالْح لَمِإنْ أَسو

ِإنْ كَانَ ِمن قَوٍم عدو لَكُم وهو مؤِمن فَتحِرير و{ مسِلم هناك قَبلَ أَنْ يهاِجر إلَينا فَلَا شيَء علَيِه إلَّا الْكَفَّارةَ ِلقَوِلِه تعالَى 
فَأَوجب الْكَفَّارةَ لَا غَير ولَم يقُلْ ِفيِه فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِلأَنه لَما يحرز دمه ِفي داِر الِْإسلَاِم فَلَم يكُن لَه ِقيمةٌ ولَا } رقَبٍة مؤِمنٍة 

ا ياِرنِبد هزرأَح قَد هةٌ ِلأَنِقيم هلَِزم هِلأَن ِهمإلَي ادع ا ثُمنإلَي راجهو اكنه لَمإذَا أَس ذَِلك ِبهش.  

 لُهقَو :  

   ولَا مأْثَم ِفيِه  

طَأً ِفي الْقَصاٌء كَانَ خوسِن ويهجِفيِه ِفي الْو ِني لَا إثْمعا يِل أَمالْقَت إثْم ادرالْملَ ، والِْفع قِْصدي لَم هِل ِلأَنطَأً ِفي الِْفعخ ِد أَو
الْقَت دمعتأَنْ ي وزجي هاثَ ِلأَنالِْمري مرحيِي ومالَِة الرِفي ح تثَبالت كرت هِلأَن هنى عرعالِْإثِْم فَلَا ي فْسن ِهمطَأَ فَاتالْخ ظِْهريلَ و

   فَسقَطَ

 فَقَد اصِبِه الِْقص لَّقعتا الَِّذي يا لَا فَلَا أَمماثَ والِْمري عنمي هةُ فَِإنالْكَفَّار أَو اصِبِه الِْقص لَّقعتٍل يلُ أَنَّ كُلَّ قَتالْأَصو ، اثُهِمري
ِذي يتعلَّق ِبِه الْكَفَّارةُ فَهو الْقَتلُ ِبالْمباشرِة أَو تطَؤه دابةٌ وهو راِكبها أَو انقَلَب علَيِه ِفي النوِم فَقَتلَه أَو سقَطَ بيناه وأَما الَّ

ةٌ أَوبشخ ةٌ أَولَِبن أَو رجِدِه حي قَطَ ِمنس طٍْح أَوس ِه ِمنلَيع مرحيةَ والْكَفَّار وِجبِة يراشبطَأٌ ِبالْمخ ذَا كُلُّهةٌ فَهِديدح 
 أَو ِبيلَ الصقْتأَنْ ي وةٌ فَهلَا كَفَّارو اصِبِه ِقص لَّقعتا الَِّذي لَا يأَما وِبينةَ إنْ كَانَ أَجِصيالْواِرثًا ، واثَ إنْ كَانَ والِْمري

الْمجنونُ موِرثَهما فَِإنه لَا يمنع الِْمرياثَ ِعندنا وكَذَا إذَا قَتلَ موِرثَه ِبالسبِب كَما إذَا أَشرع جناحا ِفي الطَِّريِق فَسقَطَ علَى 
 يمنع الِْمرياثَ إذَا قَتلَه ِقصاصا أَو رجما أَو شِهد علَيِه ِبالزنا موِرِثِه أَو حفَر ِبئْرا علَى الطَِّريِق فَوقَع ِفيها موِرثُه فَمات لَا

  .فَرِجم فَِإنه لَا يمنع الِْمرياثَ 

م طَأَتا فَأَوهقَاد ةً أَوابد اقس أَو وِرثُهقَّلَ ِبِه معلَى الطَِّريِق فَتا عرجح عضكَذَا إذَا وكَذَا إذَا واثَ والِْمري عنملَا ي اتفَم ثَهور
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وجد مورثَه قَِتيلًا ِفي داِرِه تِجب الْقَسامةُ ، والديةُ ولَا يمنع الِْمرياثَ وكَذَا الْعاِدلُ إذَا قَتلَ الْباِغي لَا يمنع الِْمرياثَ ِلأَنه لَا 
ا الْكَفَّارةُ ِفي هِذِه الْمواِضِع كُلِّها وأَما إذَا قَتلَ الْباِغي الْعاِدلَ فَهو علَى وجهيِن إنْ قَالَ قَتلْته وأَنا علَى يِجب الِْقصاص ولَ

لَى الْحا عأَنلْته وِإنْ قَالَ قَتا واعمإج ِرثُهاِطِل لَا يلَى الْبا الْآنَ عأَناِطِل وا ِلأَنَّ الْبمهدِعن ِرثَهو قلَى الْحا عا أَنضالْآنَ أَيو ، ق
ِجبا لَا يدمع هنلَ ابإذَا قَت الْأَبو ، قِر حيِبغ لَهقَت هِلأَن ِرثُهلَا ي فوسأَِبي ي دِعنةً ولَا كَفَّارا واصِقص وِجبلٌ لَا يذَا قَته   

اصِة ، الِْقصهبقَطَ ِللشس ا ثُمنه اصالِْقص بجو قُولُ قَدا نا إلَّا أَنِلنلَى أَصذَا عِكلُ هشيِرثُ ولَا ي ذَِلك عمةُ ولَا الْكَفَّارو .  

عكَِبٍري وِغٍري وص ِل ِمنالْقَت مِه اسلَيع قَعو نِرثُ ملَا ي اِفِعيقَالَ الشاِئِر ووِل كَسقْتالْم مثُ دوريٍل وأَوتموٍن ونجماِقٍل و
أَمواِلِه ويستِحقُّه من يِرثُ مالَه ويدخلُ ِفيِه الزوجاِن ِخلَافًا ِلماِلٍك ولَا يدخلُ ِفيِه الْموصى لَه ولَيس ِللْبعِض أَنْ يقْتص حتى 

ِمعتجأَنَّ ي ِويا راِر ِلمغلُوِغ الصلَ بِنيفَةَ قَبأَِبي ح دوا ِعنصقْتاِر أَنْ يفَِللِْكب ارِكبو ارِصغ لَادوِل أَوقْتفَِإنْ كَانَ ِللْم موا كُلُّه
رِفي وٍم ، ولْجِن ماب ِمن صا اقْتمهنع اللَّه ِضير ِليع نب نسالْح ِبذَِلك ِليِه عى إلَيصأَو قَداٍر وِصغ هنع اللَّه ِضير ِليثَِة ع

  .، وقَالَ اضِربه ضربةً واِحدةً 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو :ي اِزيكٍْر الرو بكَانَ أَبو ارغلُغَ الصبى يتوا حصقْتاِر أَنْ يِللِْكب سِنيفَةَ لَيأَِبي ح عم دمحقُولُ م
  .ِفي هِذِه الْمسأَلَِة وِديةُ الْمقْتوِل خطَأً تكُونُ ِمرياثًا عنه كَساِئِر أَمواِلِه ِلجِميِع ورثَِتِه 

والزِت ، ووالْم دعا بهوبجاِن ِلأَنَّ وجوا الزهِرثُ ِمنلَا ي اِلكقَالَ مِديثُ وا حلَنِة وابِت ِبِخلَاِف الْقَروِبالْم ِفعترةُ تِجي }

 ِيما أَشِجهوقِْل زع ِمن اِبيبالض ميأَةَ أَشرثَ امرأَنْ أُو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِني ررانَ قَالَ أَمفْيِن ساِك بحالض {

وصى رجلٌ ِبثُلُِث ماِلِه دخلَت ِديته ِفي ِتلْك الْوِصيِة ِلأَنَّ الْوِصيةَ أُخت الِْمرياِث وِلأَنَّ الديةَ مالُ الْميِت حتى تقْضى وِإذَا أَ
   .ِمنها ديونه وتنفَّذُ ِمنها وصاياه كَساِئِر أَمواِلِه 

 لُهقَو : مطَِأ والْخ كْمح هكْمفَح لُهقْتٍل فَيجلَى رع قَِلبناِئِم يطَِأ ِمثْلُ النى الْخرجم ِريا أُج   

  .يعِني ِمن سقُوِط الِْقصاِص كَما لَو مات عن غَيِر وفَاٍء 

 لُهقَو :  

   ِقصاص لَهم وِإنْ اجتمعوا مع الْمولَى وِإنْ ترك وفَاًء وواِرثُه غَير الْمولَى فَلَا  

 لَه اصلَا ِقص ها أَننيب قَدو هدحاِرثُ والْو ِقيِبِه فَب دتعاِرِث لَا يالْو عم هاعِتمِق فَاجِبالِْعت قُّهقَطَ حلَى سوِلأَنَّ الْم.   

 لُهقَو : دبِإذَا قُِتلَ عو ِهنترالْمو ، اِهنالر ِمعتجى يتح اصالِْقص ِجبي ِهِن لَمترِد الْمِن ِفي يهالر    

 ِليسقُطَ حق الْمرتِهِن ِلأَنَّ الْمرتِهن لَا ِملْك لَه فَلَا يِليِه ، والراِهن لَو تولَّاه لَبطَلَ حق الْمرتِهِن ِفي الديِن فَشِرطَ اجِتماعهما
  .ِبِرضاه وهذَا 

  .قَولُهما 

وقَالَ محمد لَا ِقصاص لَه وِإنْ اجتمعا وعن أَِبي يوسف ِمثْلُه وقَيد ِباجِتماِعِهما حتى لَو اختلَفَا فَلَهما الِْقيمةُ تكُونُ رهنا 
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 لَوو ، هكَانِري متشالْم ارتِض فَِإنْ اخلَ الْقَباِئِع قَبِد الْبإذَا قُِتلَ ِفي ي ِبيعا الْمأَمِر وجؤِللْم اصالِْقص ِجبِة يارالِْإج دبقُِتلَ ع
ِع الِْقصاص ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنَّ الْمشتِري إذَا رد الْمِبيع إجازةَ الْبيِع فَلَه الِْقصاص ِلأَنه ملَكَه وِإنْ اختار رد الْمِبيِع فَِللْباِئ

 دِعن اصالِْقص لَه تثْبي لَم اِئعةُ ِلأَنَّ الْباِئِع الِْقيمِللْبو اصلَا ِقص فوسو يقَالَ أَبو كُني لَم هِلِه فَكَأَنأَص ِمن قْدالْع خفَسان
   .لِْجراحِة ِلأَنَّ الِْملْك كَانَ ِللْمشتِري فَلَا يثْبت لَه بعد ذَِلك ا

 لُهقَو :  اصِه الِْقصلَيفَع اتى متاٍش حِفر اِحبلْ صزي ا فَلَمدملًا عجر حرج نمو   

ولَ ِبالْمصاتو هِمن ِجدِل والْقَت ببِلأَنَّ س ثُم اَءهعأَم جرأَخٍل وجر طْنب قش لَوو ، اصِقطُ الِْقصسا يا ممهنيب دوجي لَمِت و
عب ِعيشلَا يطِْن والْب قش دعب ِعيشي قَد هِلأَن قنالْع برا فَالْقَاِتلُ الَِّذي ضدمِف عيِبالس قَهنع رآخ برِق فَِإنْ ضنِب الْعرض د

كَانَ ضرب رقَبته خطَأً فَعلَيِه الديةُ وعلَى الَِّذي شق الْبطْن ثُلُثُ الديِة أَرش الْجاِئفَِة فَِإنْ كَانَ الشق نفَذَ ِمن الْجاِنِب الْآخِر 
ي قذَا إذَا كَانَ الشهِة ويثُلُثَا الد بجو هعم مهوتا إذَا كَانَ لَا يٍم أَموي ضعب ا أَوموي هعم ِعيشاةُ ِبأَنْ كَانَ ييالْح هعم مهوت

تِد ومِفي الْع هِمن صقْتفَي طْنالْب قوِل فَالْقَاِتلُ الَِّذي شقْتالْم ابِطراض طَِربضا يمِإناةُ وياَلَِّذي الْحطَِأ وةُ ِفي الْخيالد ِجب
ضرب الْعنق يعزر ِلأَنه ارتكَب الْمنكَر ولَا ضمانَ علَيِه ِلأَنه ذَبح الْمفْروغَ ِمنه وكَذَا إذَا جرحه ِجراحةً لَا يِعيش ِمنها 

 وهذَا إذَا كَانت الِْجراحتاِن علَى التعاقُِب أَما إذَا كَانتا معا فَهما قَاِتلَاِن ، ولَو قَطَع يد وجرحه آخر فَالْقَاِتلُ هو الْأَولُ
ِعي يفْعلُ ِبِه ِمثْلُ ما فَعلَ فَِإنْ إنساٍن وِرجلَيِه إنْ مات ِمن ذَِلك اقْتص ِمنه وتحز رقَبته ولَا يقْطَع يداه وِرجلَاه وِعند الشاِف

   .مات وِإلَّا قُِتلَ ِبالسيِف 

 لُهقْطُوِع  : قَوِد الْمي ِمن رأَكْب تكَان لَوو ، هدي تا قُِطعدمفِْصِل عالْم ِرِه ِمنغَي دي قَطَع نمو   

لَا ِقصِء ورالْب دعذَا كَانَ بهِء ورلَ الْبقَب اص.  

 لُهقَو :  

   وكَذَِلك الرجلُ وماِرنُ الْأَنِف ، والْأُذُنُ  

نف فَِإنْ يعِني أَنه يِجب ِبقَطِْع ذَِلك الِْقصاص أَما الرجلُ فَمعناه إذَا قَطَعها ِمن مفِْصِل الْقَدِم أَو ِمن مفِْصِل الركْبِة وأَما الْأَ
 اصا فَلَا ِقصكُلَّه ِة أَوبالْقَص ضعب ا إذَا قَطَعأَمو ها لَانَ ِمنم وهاثَلَةُ ومِفيِه الْم ِكنمي هِلأَن اصالِْقص بجاِرنُ والْم هِمن قُِطع

ِة إلَّا السن وأَما الْأُذُنُ إذَا قَطَعها ِمن أَصِلها وجب الِْقصاص ِلِإمكَاِن الْمماثَلَِة ِلأَنه عظْم ولَا ِقصاص ِفي الْعظِْم ِلتعذُِّر الْمماثَلَ
   .وِإنْ قَطَع بعضها إنْ كَانَ ذَِلك الْبعض يمِكن ِفيِه الْمماثَلَةُ وجب الِْقصاص ِبقَدِرِه وِإلَّا فَلَا 

 لُهقَو : ا وِفيه اصا فَلَا ِقصهٍل فَقَلَعجر نيع برض نم   

  .ِلأَنه لَا يمِكن اسِتيفَاُء الِْقصاِص ِلعدِم الْمماثَلَِة 

 لُهقَو :  
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  اصِه الِْقصلَيا فَعُءهوض بذَهةً وقَاِئم تفَِإنْ كَان   

  .لَا ِقصاص وكَيِفيةُ الِْقصاِص ِفيها إذَا كَانت وتربطُ ما ذَكَره الشيخ وهو وأَما إذَا انخسفَت أَو قَِورت فَ

 لُهِب: قَو هنيقَاِبلُ عيا وضطٍْب أَيى ِبقُطٍْن ررالْأُخ هنيلُولٌ عبم أَي طْبر ِهِه قُطْنجلَى ولُ ععجيآةُ والِْمر ى لَهمحآِة تالِْمر
 عمأَجِر ِخلَاٍف وغَي ِمن مهنع اللَّه ِضيِة رابحِة الصرضِبح ههجو اللَّه مكَر ِليع ى ِبذَِلكا قَضُءهوض بذْهى يتح

رسلَا الْيى ورسى ِبالْينمالْي نيذُ الْعخؤلَا ي هلَى أَنونَ عِلمسذُ الْمخؤيا ومهاِبعكَذَا أَصلَاِن وجالراِن ، ودكَذَا الْيى ونمى ِبالْي
سلَا الْيى ونمى إلَّا ِبالْينماِء الْيضأَع ٌء ِمنيذُ شخؤلَا يطَى وسطَى ِبالْوسالْوِة ، واببِة ِبالساببى السنمى ِبالْينمالْي امهى إلَّا إبر

   .ِبالْيسرى 

 لُهقَو :  اصالِْقص نِفي السو   

وسواٌء كَانَ ِسن الْمقْتص ِمنه أَكْبر أَو أَصغر ِلأَنَّ منفَعتها لَا تتفَاوت وكَذَا الْيد ومن نزع } والسن ِبالسن { ِلقَوِلِه تعالَى 
جر ِسن قِر حيفَى ِبغوتاس هأَن نيبت هٍم ِلأَنهِمائَِة ِدرسمِل خلَى الْأَوِل فَعالْأَو ِسن تباِزِع فَنالن ِسن هةُ ِسنوعزنالْم عزتٍل فَان

ِني حولًا وِقيلَ إنْ ِفي ِسن الْباِلِغ لَا يستأِْني ِلأَنَّ الْغاِلب ِفيها أَنها لَا تنبت ِلأَنه لَما نبتت أُخرى انعدمت الِْجنايةُ ؛ وِلهذَا يستأْ
ِغريلًا صوأِْني حتسِريِك يحا ِفي التةُ ِفي الْقَلِْع أَمايوِذِه الره وِط لَِكنسبةَ ِبِه كَذَا ِفي الْمرلَا ِعب اِدرالنا ، ، وكَِبري ا كَانَ أَو

 ى ذَِلكا ِسوقُطَ مسيِم وإلَى اللَّح ِهيتنِد إلَى أَنْ ترذُ ِبالِْمبخؤلْ تالْقَاِلِع ب ِسن قْلَعت ا لَمدما عِلهأَص ا ِمنهقَلَع لَوو.  

 لُهقَو :  

   ِقصاص وِفي كُلِّ شجٍة يمِكن ِفيها الْمماثَلَةُ الْ 

  : قَولُه } والْجروح ِقصاص { ِلقَوِلِه تعالَى 

  نظٍْم إلَّا ِفي السِفي ع اصلَا ِقصو   

رالضاِب ، وِبالن ابالنِة ، وةُ ِبالثَِّنيذُ الثَِّنيخؤتى ونمى ِبالْيرسلَا الْيى ورسى ِبالْينمذُ الْيخؤلَا تلَى وذُ الْأَعخؤلَا يِس ورِبالض س
 نِفي الس اصلَا ِقصِد ورِبالِْمب ِر ذَِلكالْكَاِسِر ِبقَد ِسن ذُ ِمنخؤي نالس ضعب ركَس لَولَى ، وفَلُ ِبالْأَعلَا الْأَسفَِل وِبالْأَس

ٍل ودةُ عكُومح ِجبا تمِإنِة واِئدقَِّة الزالداَءِة ، وجالْوِة ، واللَّكْزِة ، واللَّكْمِة ، وِفي اللَّطْم اصلَا ِقص.   

   ولَيس ِفيما دونَ النفِْس ِشبه عمٍد إنما هو عمد أَو خطَأٌ  : ولُه قَ

 فِْس ِبِسلَاٍح أَوونَ النا دةُ ِفيمايالِْجن تاٌء كَانوس ٍة أَوِديدِبح تفِْس فَِإنْ كَانةُ إلَى النبرالض ِإذَا آلَتو اصِرِه فَِفيِه الِْقصغَي
اِقلَِة ِلأَنَّ السلَى الْعةُ عيلَاِح فَِفيِه الدلَ السملُ عمعٍء لَا ييِبش تِإنْ كَانا واعمإج اصٍة فَِفيِه الِْقصددحٍة مبشخ عبةَ تاير

   .ِللِْجنايِة 
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 لُهفِْس  : قَوونَ النا دأَِة ِفيمرالْمِل ، وجالر نيب اصلَا ِقصو   

 النفِْس ِبدِليِل أَنه لَا حتى لَو قَطَع يدها عمدا لَا يِجب الِْقصاص ِلأَنَّ الْأَرش مختِلف الِْمقْداِر ، والتكَافُؤ معتبر ِفيما دونَ
يقْطَع الْيِمني ِبالْيساِر ولَا الْيد الصِحيحةَ ِبالشلَّاِء وناِقصِة الْأَصاِبِع ِبِخلَاِف الِْقصاِص ِفي الْأَنفُِس فَِإنَّ التكَافُؤ لَا يعتبر ِفيِه ؛ 

 والْجماعةُ ِبالْواِحِد فَِإنْ كَانَ التكَافُؤ معتبرا ِفيما دونَ النفِْس فَلَا تكَافُؤ بين يِد الرجِل ، وِلهذَا يقْتلُ الصِحيح ِبالزِمِن ،
لِْقصاص وجب الْأَرش ِفي ماِلِه حالا والْمرأَِة ِلأَنَّ يدها تصلُح ِلما لَا يصلُح لَه يده كَالطَّحِن ، والْخبِز ، والْغزِل وِإذَا سقَطَ ا

.  

  وقَالَ الشاِفِعي يجِري الِْقصاص بينهما اعِتبارا ِبالْأَنفُِس 

  لُهِد : قَوبالْعو ، رالْح نيلَا بو   

تخا ممهشِلأَنَّ أَر رالْح دكَاِفئُ يِد لَا تبالْع دا ِلأَنَّ يهتِد ِقيمبِد الْعي شفَأَر ِلف.  

 لُهقَو :  

   ولَا بين الْعبديِن  

 الظَّنِر ، وزإلَّا ِبالْح فرعا لَا يمفَاقَهِلأَنَّ ات.   

 لُهالْكَاِفِر  : قَوِلِم ، وسالْم نياِف بِفي الْأَطْر اصالِْقص ِجبيو   

ِني الذِّمعلَ أَنْ يِلٍم فَقَبسٍم إلَى مهى ِبسمر لَوِن ، ويتاِبيالِْكت نيكَذَا بِة واِبيالِْكتِة ، وِلمسالْمِن ، ويترِن الْحيأَترالْم نيكَذَا بو ي
نه تِجب الديةُ علَى عاِقلَِة الراِمي ِفي الْخطَِأ ، وِفي ماِلِه ِفي الْعمِد وسقَطَ يقَع ِفيِه السهم ارتد الْمرِمي إلَيِه فَوقَع ِبِه فَقَتلَه فَِإ

مباحةَ الدِم ، ولَو الِْقصاص ِللشبهِة وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ فَاعتِبر حالَةُ خروِج السهِم وِعندهما لَا ضمانَ علَيِه ِلأَنه قَتلَ نفْسا 
  .رمى إلَى مرتد فَأَسلَم قَبلَ وقُوِع السهِم ثُم وقَع ِبِه وهو مسِلم فَلَا شيَء علَيِه 

   .وقَالَ زفَر تِجب الديةُ ِلأَنه يعتبر حالَةُ الِْإصابِة 

 لُهٍل : قَوجر دي قَطَع نماِئفَةً وج هحرج اِعِد أَوِف السِنص ِمن    

 رذَا كَسِلأَنَّ هظٍْم وِفي ع اصلَا ِقصو ظْمع اِعدِلأَنَّ الس اثَلَِة ِفي ذَِلكمالْم ارِتباع ِكنملَا ي هِه ِلأَنلَيع اصا فَلَا ِقصهِمن ِرئفَب
س كِْسرأَنْ ي ِكنملَا يو ِكنملَا ي هِلأَن اصاِئفَةً لَا ِقصج هحركَذَا إذَا جاِق والس فِنص كَذَا إذَا قَطَعو هرا كَسِمثْلَ م هاِعد
 شالْأَر ِجبياثَلَةُ ومالْم.  

 لُهقَو :  
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 ن لَّاَء أَوالْقَاِطِع ش ديةً وِحيحقْطُوِع صالْم دي تِإنْ كَانةَ وِعيبالْم دالْي اَء قَطَعاِر إنْ شِبالِْخي قْطُوعاِبِع فَالْمةَ الْأَصاِقص
   ولَا شيء لَه وِإنْ شاَء أَخذَ الْأَرش كَاِملًا 

طَعها ويأْخذُ أَرش الْأُخرى ومن قَطَع أُصبعا زاِئدةً ، ولَا يشِبه هذَا إذَا قَطَع لَه أُصبعيِن ولَيس ِللْقَاِطِع إلَّا أُصبع واِحدةٌ فَِإنه يقْ
 وبجا وأَمو دمعتي لَم هاِص فَِلأَنقُوطُ الِْقصا ساِث أَمانُ الِْمريمِحرِة ويالد وبجوو اصالِْقص اصا فَلَا ِقصِدِه ِمثْلُهِفي يو

ِة فَِلأَنيالد رأَظْهو لَهقَت دمتكُونَ اعاِز أَنْ يواِث فَِلجانُ الِْمريما ِحرأَمِبِثقَِلِه و اتم هِة فَِلأَنالْكَفَّار وبجا وأَمِلِه وِبِفع اتم ه
الْخ كْمِبِه ح لَّقعِإنْ تطَِأ وى الْخرجم ذَِلك ِريا أُجمِإنو موطٍَأ النلَا خٍد ومِبع لُهِفع فوصفَلَا ي لَه دلَا قَص اِئمطَِأ ِلأَنَّ الن

   .فَِلهذَا لَم يطْلَق علَيِه اسم الْخطَِأ 

 لُهِر ِملِْكِه  : قَوِر ِفي غَيجاِضِع الْحواِفِر الِْبئِْر وٍب كَحبلُ ِبسا الْقَتأَمو   

سلَي هيِه ِلأَندعِفيِه ِلت ببس وا همِإناِطٍئ ِفيِه ولَا خلَ وٍد الْقَتمعتِبم .  

  

  لُهاِقلَِة : قَولَى الْعةُ عيالد ِميِفيِه آد ِلفإذَا ت ذَِلك وِجبمو   

  .ِلأَنه سبب التلَِف 

 لُهقَو :  

   ولَا كَفَّارةَ ِفيِه  

م يباِشر الْقَتلَ ِبنفِْسِه ولَا وقَع ِبِثقَِلِه ولَا يشِبه الراِكب علَى الدابِة إذَا وِطئَت آدِميا أَنَّ ِفيِه الْكَفَّارةَ ِلأَنَّ الْقَتلَ حصلَ ِلأَنه لَ
ِئِق ، والْقَاِئِد ِلأَنهما لَم يباِشرا الْقَتلَ ولَا مات ِبِثقَِلِهما ولَا يحرم ِبوطِْئها وِثقَِل الراِكِب ؛ وِلهذَا قَالُوا لَا كَفَّارةَ علَى السا

 ممرِهم لَا الِْمرياثَ ِبسبِب الْحفِْر ووضِع الْحجِر ِلأَنه غَير متهٍم ِفي ذَِلك وهذَا كُلُّه إذَا حفَرها ِفي ممر الناِس أَما ِفي غَيِر
  .ضمانَ علَيِه 

 لُهقَو :  

   وواِضع الْحجِر  

إنما يضمن ِبذَِلك إذَا لَم يتعمد الْمشي علَى الْحجِر أَما إذَا تعمد الْمار ذَِلك لَا يضمن ِلأَنه هو الَِّذي جنى علَى نفِْسِه 
الْمرور علَيِه ، ولَو وضع حجرا فَنحاه غَيره عن موِضِعِه فَالضمانُ علَى الَِّذي نحاه وِإذَا اختلَف الْوِلي ، والْحاِفر ِبتعمِدِه 

  .فَقَالَ الْحاِفر هو الَِّذي أَسقَطَ نفْسه فَالْقَولُ قَولُ الْحاِفِر اسِتحسانا 

   .وِفي الْخجنِدي هذَا قَولُ محمٍد 
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 لُهأِْبيِد  : قَولَى التِم عقُوِن الدحِل كُلِّ مِبقَت اِجبو اصالِْقصو   

ا رجع إلَى داِرِه وصار مباح الدِم ، احترز ِبقَوِلِه علَى التأِْبيِد عن الْمستأْمِن ِلأَنَّ دمه إنما هو محقُونٌ ِفي داِرنا أَما إذَ
   .والْحقْن هو الْمنع يقَالُ حقَن دمه أَي منعه أَنْ يسفَك ، والْحقْن أَيضا الِْحفْظُ 

 لُهقَو : يِلس اصكُونُ الِْقصيِد وبِبالْع رالْحو ، رِبالْح رلُ الْحقْتيِدِه و   

.  

 رالْح فطَر قْطَعذَا لَا يِلها ؛ ومهنيةٌ بِفيتنم ِهياِة واوسلَى الْماِص عى الِْقصنبِد ِلأَنَّ مبِبالْع رلُ الْحقْتلَا ي اِفِعيقَالَ الشو
  .وذَِلك يتناولُ الْجِميع } نَّ النفْس ِبالنفِْس وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَ{ ِبطَرِفِه ولَنا قَوله تعالَى 

 لُهقَو :  

  رِبالْح دبالْعو   

  .وهذَا لَا ِخلَاف ِفيِه ِلأَنه ناِقص عن الْمقْتوِل فَِإذَا جاز أَنْ يستِوي الْحر ِبالْحر وهو أَكْملُ فَهذَا أَولَى 

 لُهقَو:   

   والْعبد ِبالْعبِد  

 لَاهوا ِلمدبلَ عإذَا قَت ربدكَذَا الْمو اصلَى الِْقصوِللْم تاِحٍد ثَبٍل وجا ِلرمهو رِن الْآخيدبالْع دلَ أَحقَت لَوو ،.   

 لُهقَو :  يِبالذِّم ِلمسلُ الْمقْتيو   

.  

  .لَا يقْتلُ ِبِه ولَا ِخلَاف أَنَّ الْمسِلم إذَا سرق ِمن الذِّمي أَنه يقْطَع : ِعي وقَالَ الشاِف

 لُهقَو :  

   ولَا يقْتلُ ِبالْمستأْمِن  

يِن وأْمتسِبالْم يلُ الذِّمقْتلَا يأِْبيِد ولَى التِم عقُوِن الدحم رغَي هلُ ِلأَنقْتلَا ياِة واوسا ِللْماسِن ِقيأْمتسِبالْم نأْمتسلُ الْمقْت
 الْكُفْر وهِبيِح واِم الْما ِلِقيانسِتحاس.   

 لُهِمِن  : قَوالزى ومِبالْأَع ِحيحالصِغِري ، وِبالص الْكَِبريأَِة ، ورلُ ِبالْمجلُ الرقْتيو   

الَى وعِلِه تاِف ِلقَواِقِص الْأَطْرنوِن ونجفِْس { كَذَا ِبالْمِبالن فْسا أَنَّ النِفيه ِهملَيا عنبكَتو { رفِْس غَياثَلَةَ ِفي النمِلأَنَّ الْمو
لَيجالرِن ، ويدالْي قْطُوعلًا مجلٌ رجلَ رقَت ى لَوتٍة حربتعإذَا م اصالِْقص ِجبي هِن فَِإنينيفْقُوَء الْعمذَاِكِري والْمِن ، ويالْأُذُنِن ، و

 ِدينجا كَذَا ِفي الْخدمكَانَ ع.   
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 لُهِدِه  : قَوبلَا ِبعِنِه ولُ ِبابجلُ الرقْتلَا يو   

 لَامِه السلَيِلِه عاِل{ ِلقَوو قَادِدِه لَا يبِبع ديلَا السلَِدِه وِبو اِقلَةُ لَا } دالْعو ، دمذَا عِن ِلأَنَّ هِل اِلاباِلِه ِفي قَتةُ ِفي ميالد ِجبتو
ا دِن ِفيملَى اِلابى عنا جلَى الْأَِب ِفيمع اصكَذَا لَا ِقصو ِفي ثَلَاِث ِسِنني ِجبتو دمِقلُ الْععت كْمكَذَا حا وضفِْس أَيونَ الن

 اتدكَذَا الْجو لَتِإنْ عو كَذَا الْأُمو لَدفَلَ الْوسو دلَا الْجِإنْ عو ِل الْأُمِقب ِمن دكَذَا الْجِن وِن اِلابلُ ِبابقْتلَا لَا يِإنْ عو دالْج
نْ علَونَ فَأَما اِلابن إذَا قَتلَ الْأَب أَو الْأُم أَو الْجدةَ أَو الْجد وِإنْ علَا فَِإنه يِجب الِْقصاص ِفي النفِْس ِمن ِقبِل الْأَِب ، والْأُم وِإ

  .، وِفيما دونها 

رق أَنَّ اِلابن ِفي حكِْم الْجزِء ِمن الْأَِب ، والِْإنسانُ لَا يِجب إذَا كَانَ عمدا وِإنْ كَانَ خطَأً تِجب الديةُ علَى الْعاِقلَِة ، والْفَ
علَيِه ِقصاص ِفي بعِض أَجزاِئِه وأَما الْأَب فَلَيس ِفي معنى الْجزِء ِمن الْولَِد فَكَانَ معه كَالْأَجنِبي ، ولَو اشترك رجلَاِن ِفي 

 إنساٍن أَحدهما يِجب علَيِه الِْقصاص لَو انفَرد ، والْآخر لَا يِجب علَيِه الِْقصاص لَو انفَرد كَالْأَجنِبي ، والْأَِب ، قَتِل
 ِجبلَا ي ها فَِإنصِبالْع رالْآخِف ، ويا ِبالسمهدأَح اِمِد أَوالْعاِطِئ ، والْخو ِجباَلَِّذي لَا يةُ ويالد ِجبتو اصا الِْقصِهملَيع

علَيِه الِْقصاص لَو انفَرد تِجب الديةُ علَى عاِقلَِتِه كَالْخاِطِئ واَلَِّذي يِجب علَيِه الِْقصاص لَو انفَرد تِجب الديةُ ِفي ماِلِه وهذَا 
  .الْأَِب فَأَما الْأَب ، والْأَجنِبي إذَا اشتركَا الديةُ ِفي ماِلِهما ِلأَنَّ الْأَب لَو انفَرد تِجب الديةُ ِفي ماِلِه ِفي غَيِر شِريِك 

 لُهقَو :  

   ولَا ِبعبِدِه  

اِلِه شلَاِف مِه ِبِإتلَيع ِجبانُ لَا يسالِْإنو ، الُهم هِلأَنِحقتسالٌ أَنْ يحمِمِه وِة ِبدطَالَبِللْم ِحقتسالْم وه هِلأَنٌء وي   

  .ذَِلك علَى نفِْسِه 

 لُهقَو :  

   ولَا ِبمدبِرِه ولَا ِبمكَاِتِبِه  

  .ذَا لَا يقْتلُ ِبعبٍد ملَك بعضه ِلأَنَّ الِْقصاص لَا يتجزأُ ِلأَنَّ الْمدبر مملُوك ، والْمكَاتب ِرق ما بِقي علَيِه ِدرهم وكَ

 لُهقَو :  

   ولَا ِبعبِد ولَِدِه  

 لَامِه السلَيكِْم ِملِْكِه قَالَ عِفي ح هالُك ِلأَِبيك { ِلأَنمو تاِر} أَنطِْء جِبو دِه الْحلَيع ِجبلَا ي هِلأَن ِجبِنِه فَكَذَا لَا يِة ابي
الِْقصاص ِبقَتِلها كَأَمِتِه وتِجب الْكَفَّارةُ علَى الْمولَى ِبقَتِل عبِدِه ومدبِرِه ومكَاتِبِه وعبِد ولَِدِه فَِإنْ قَتلَ الْمكَاتب مولَاه عمدا 

 هِمن صاُقْت.   
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 لُهقَو : و نمقَطَ ولَى أَِبيِه سا عاصِرثَ ِقص   

ِلحرمِة الْأُبوِة وِإذَا سقَطَ وجبت الديةُ وصورته ِبأَنْ قَتلَ أُم ابِنِه عمدا أَو قَتلَ أَخا ولَِدِه ِمن أُمِه وهو واِرثُه وعلَى هذَا كُلُّ 
و هلَدوو الْأَب لَهقَت نم ِصحي ففَِإنْ ِقيلَ كَي اِرثُه.  

 لُهقَو : ِلكمثُ يورالْمِث ، وورِت الْمولَ ماِرِث قَبالْو فْوع ِصحي هِليِل أَناًء ِبدِتداب تاِرِث ثَبِللْو وهو اصِرثَ الِْقصو
مٍل ِللتِبأَه سلَي وهِت ووالْم دعب اصالِْقص ِث أَوِض ِبطَِريِق الِْإرعالْب دِعن تا ثَباًء قُلْنِتداِرِث ابِللْو تقِْت فَثَبالْو ِليِك ِفي ذَِلك

ثُم ماتت الْمرأَةُ ولَها ولَد ِمن نقُولُ تعين صورةٌ يتحقَّق ِفيها الِْإرثُ ِبأَنْ قَتلَ رجلٌ أَبا امرأَِتِه يكُونُ ِولَايةُ اِلاسِتيفَاِء ِللْمرأَِة 
الْقَاِتِل فَِإنه يِرثُ الِْقصاص الْواِجب علَى أَِبيِه كَذَا ِفي الْمشِكِل قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا عفَا الْمجروح ثُم مات فَالِْقياس أَنْ لَا 

تثْبي اصِلأَنَّ الِْقص هفَوع ِصحانُ يسِتحاِلاسِرِه ، وغَي قح ِمن أهرأَب هِت فَكَأَنوالْم دعب ملَه تثْبي لَم لَا ذَِلكثَِة لَوراًء ِللْوِتداب 
قَّهقَطَ حِتيفَاِئِه فَأَسِفي اس هقَاماِرثُ مالْو قُوما يمِإنو لَه قِلأَنَّ الْح هفْوع وزجي هاِل ِلأَنِميِع الْمج كُونُ ِمنيو ازج قَطَهفَِإذَا أَس 

حق لَيس ِبماٍل كَالطَّلَاِق وقَالُوا ِفي الْواِرِث إذَا عفَا عن الْجاِرِح قَبلَ موِت الْمجروِح فَالِْقياس أَنْ لَا يِصح عفْوه ِلأَنه عفَا 
أَلَا ترى أَنَّ الْمجروح لَو عفَا ِفي هِذِه الْحالَِة جاز وِإنما يثْبت ِللْواِرِث الْحق بعد موِتِه فَِإذَا عفَا قَبلَ ثُبوِت عن حق غَيِرِه 

ثَِة ِعنرِللْو تثْبي قِلأَنَّ الْح هفْوع وزجانُ يسِتحاِلاسو ، زجي قِِّه لَمِت فَِإذَا حوالْم دِعن ملَه تثْبي لَم لَا ذَِلكلَوِح ، ورالْج د
 ازةُ جاحالِْجر وهِت ووِب الْمبوِت سثُب دِعن هنأَ عرأَب.   

 لُهِف  : قَويإلَّا ِبالس اصِفي الِْقصوتسلَا يو   

  .ن الْمحدِد أَو الناِر سواٌء قَتلَه ِبِه أَو ِبغيِرِه ِم

وقَالَ الشاِفِعي يقْتلُ ِبِمثِْل الْآلَِة الَِّتي قَتلَ ِبها ويفْعلُ ِبِه ِمثْلُ ما فَعلَ إنْ كَانَ ِفعلًا مشروعا فَِإنْ مات وِإلَّا تحز رقَبته ِلأَنه مبنى 
  .ولَنا الِْقصاِص علَى الْمساواِة 

 لُهقَو : لَامِه السلَيِف { عيإلَّا ِبالس دلَا قَو { لَامِه السلَيقَالَ عو } اللَِّه ادوا ِعبذِّبعلَا ت {.   

 لُهقَو :  اصالِْقص لَى فَلَهواِرثٌ إلَّا الْمو لَه سلَيا ودمع بكَاتلَ الْمِإذَا قَتو   

ذَا علُ هقْتي رالْحا ، ودبع اتم هلَى ِلأَنوالْم ِملْك وهو اتم ها ِلأَناعمإج اصلَى الِْقصوفَاًء فَِللْمو كرتي ٍه إنْ لَمجلَى ثَلَاثَِة أَو
 إجماعا ِلأَنَّ الِْجراحةَ وقَعت ، والْمستِحق الْمولَى ِلبقَاِء الرق ِفيِه ِبالْعبِد وِإذَا ترك وفَاًء وواِرثُه غَير الْمولَى فَلَا ِقصاص ِفيِه

 هدبع حرج ناِص كَمقُوِط الِْقصةً ِفي سهبش ذَِلك ارص ِحقتسالْم ريغا تلَى فَلَموالْم رغَي ِحقتسالْمو ، تولَ الْمصحو
اِرثٌ وو لَه سلَيفَاًء وو كرِإنْ تِة واحالِْجر دِعن قح لَه كُني لَم هِلأَن اصِري ِقصتشِللْم تثْبلَا ي ِريتشِد الْمِفي ي اتمو هاعب

  .إلَّا الْمولَى فَِللْمولَى الِْقصاص ِعندهما 

 دمحقَالَ ما: ولَا ِقص لَفَتتا اخلَاِء فَلَمِب الْوبِت ِبسوالْم دِعنِب الِْملِْك وبِة ِبساحالِْجر دِعن ِحقتسلَى يوِلأَنَّ الْم لَه ص
تسالْم ولَى هوا أَنَّ الْمملَهو اصالِْقص عنفَم ِحقتسِتلَاِف الْمكَاخ ارقَاِق صِتحا اِلاستِن ِجهالَيِب ِفي الْحكَاتقُوِق الْمِلح ِحق
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فَوجب لَه علَيِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف ِلأَنها تجِري مجرى الثُّؤلُوِل وذَِلك لَا ِقصاص ِفيِه ومن قَطَع يد رجٍل عمدا 
ِمن صقْتالْم اتم ثُم هِمن صفَاقْت قَدو دالْي قَّهقِِّه ِلأَنَّ حح رفَى غَيوتاس هِنيفَةَ ِلأَنأَِبي ح دِعن لَه صقْتلَى الْمع هتفَِدي ذَِلك ِمن ه

طِْع فَلَا يِجب علَيِه ضمانُ ما يحدثُ ِمنه استوفَى النفْس وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا شيَء علَيِه ِلأَنه كَانَ مأْذُونا لَه ِفي الْقَ
.   

  

   مسأَلَةٌ  

إذَا قَالَ ِلرجٍل اقْطَع يد وذَِلك ِلِعلَاٍج كَما إذَا وقَعت ِفيها أَكَلَةٌ فَلَا بأْس ِبِه وِإنْ كَانَ ِمن غَيِر ِعلَاٍج لَا يِحلُّ لَه قَطْعها ِفي 
اُقْتلِْني لَا يِحلُّ لَه قَتلُه فَِإنْ قَتلَه لَا ِقصاص :  ثُم لَو سرى إلَى النفِْس لَا يضمن ِلأَنَّ الِْجنايةَ كَانت ِبالْأَمِر وِإنْ قَالَ لَه الْحالَيِن

فَقَتلَه لَا يِجب علَيِه شيٌء ، والِْحجام ، والِْختانُ ، والْبزاغُ ، علَيِه ِللشبهِة وتِجب الديةُ ِفي ماِلِه وِإنْ قَالَ اُقْتلْ عبِدي 
   .والِْفصاد علَيِهم ِفيما يحدثُ ِمن ذَِلك ِفي النفِْس إذَا كَانَ ِبالِْإذِْن 

 لُهقَو : نيا بةُ مجالش تبعوتةً فَاسجلًا شجر جش نمو وججشفَالْم اجالش ينقَر نيا بم ِعبوتسلَا ت ِهيِه وينقَر 
   ِبالِْخياِر 

  إنْ شاَء 

   اقْتص ِبِمقْداِر شجِتِه يبتِدئ ِمن أَي الْجاِنبيِن شاَء وِإنْ شاَء أَخذَ الْأَرش كَاِملًا  

لًا وعرضا وكَذَا إذَا كَانت الشجةُ لَا تأْخذُ ما بين قَرني الْمشجوِج وِهي تأْخذُ ما بين قَرني الشاج يعِني يأْخذُ ِمقْدارها طُو
لشاج لَا يِزيد علَيِه شيئًا ِلأَنه يتعذَّر فَِإنه يخير الْمشجوج أَيضا إنْ شاَء أَخذَ الْأَرش وِإنْ شاَء اقْتص قَدر ما بين قَرني ا

   .اِلاسِتيفَاُء كَاِملًا ِللتعدي إلَى غَيِر حقِِّه وِإنْ شجه ِفي مقَدِم الرأِْس لَيس لَه أَنْ يشجه ِفي مؤخِرِه 

 لُهاِن  : قَوِفي اللِّس اصلَا ِقصو   

  . قَطَع بعضه أَما إذَا قُِطع ِمن أَصِلِه فَذَكَر ِفي الْأَصِل أَنه لَا ِقصاص أَيضا وعن أَِبي يوسف ِفيِه الِْقصاص هذَا إذَا

 لُهقَو :  

  لَا ِفي الذَّكَِر إذَا قُِطعو   

نعاةُ واوسالْم ِكنمِسطُ فَلَا يبنيو قَِبضني هِلأَن اصالِْقص ِجبِلِه يأَص ِمن إذَا قُِطع هأَن فوسأَِبي ي .  

 لُهقَو :  
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   إلَّا أَنْ يقْطَع الْحشفَةَ  

ةُ إذَا استقْصاها ِبالْقَطِْع ِلأَنَّ موِضع الْقَطِْع معلُوم كَالْمفِْصِل وِإنْ قَطَع بعضها فَلَا ِقصاص ِلأَنه لَا يعلَم ِمقْدار ذَِلك ، والشفَ
   .يِجب الِْقصاص ِلِإمكَاِن الْمماثَلَِة ِبِخلَاِف ما إذَا قَطَع بعضها ِلأَنه يتعذَّر الْمساواةُ 

 لُهقَو : و اصقَطَ الِْقصاٍل سلَى موِل عقْتاُء الْمِليأَوالْقَاِتلُ و طَلَحِإذَا اصا وكَِثري الُ قَِليلًا كَانَ أَوالْم بجو   

   .ثُم إذَا لَم يذْكُروا حالا ولَا مؤجلًا فَهو حالٌّ إلَّا أَنْ يشتِرطَ ِفيِه الْأَجلَ 

 لُهقَ : قَوٍض سلَى ِعوِصيِبِه عن ِمن الَحص ِم أَوكَاِء ِفي الدرالش دفَا أَحِإنْ عو مكَانَ لَهاِص والِْقص ِمن اِقنيالْب قطَ ح
   نِصيبهم ِمن الديِة 

 ِجبي هِن فَِإنيِليالْو دفَا أَحعِن ولَيجلٌ رجلَ را إذَا قَتِبِخلَاِف م قَطَ كُلُّهس هضعقَطَ بفَِإذَا س ضعبتلَا ي اصِلأَنَّ الِْقص
اصا الِْقصلَم اصالًا ِلأَنَّ الِْقصم اِقنيالْب قح قَلَبا انمِإنو اِحدو اصِقص اِجبا الْونهاِن واصِقص اكنه اِجبِر ِلأَنَّ الْوِللْآخ 

ماِل ِلأَنه أَسقَطَ حقَّه ِبِفعِلِه وِرضاه ثُم ما يِجب ِللْباِقني ِمن تعذَّر ِبغيِر ِفعِلِهم انتقَلَ إلَى الْماِل وأَما الْعاِفي فَلَا شيَء لَه ِمن الْ
يكَيِن الْماِل ِفي ماِل الْقَاِتِل ِلأَنه عمد ، والْعمد لَا تعِقلُه الْعاِقلَةُ ويِجب ِفي ماِل الْقَاِتِل ِفي ثَلَاِث ِسِنني ، ولَو عفَا أَحد الشِر

عن الِْقصاِص فَقَتلَه الْآخر ولَم يعلَم ِبالْعفِْو أَو عِلم ولَِكن لَا يعلَم أَنه يسقُطُ الِْقصاص فَلَا قَود علَيِه ويِجب علَيِه ِفي ماِلِه 
  .ِنصف الديِة 

 فَرقَالَ زو :ِلأَنَّ الِْقص دِه الْقَولَيا عأَمو اهلْ أَبقْتي لَم هأَن نيبت ثُم لَهفَقَت اهلَ أَبلًا قَتجأَنَّ ر ظَن نكَم ارفِْو فَصقَطَ ِبالْعس قَد اص
الِْقص ِجبي هِه فَِإنلَيا عامرح ارص همأَنَّ د لَمعياِحِبِه وفِْو صا ِبعاِلمِة إذَا كَانَ عيالد فوِل ِنصقْتلَى الْمع لَها واعمإج اص.   

  

   مسأَلَةٌ  

رجلٌ قَتلَ رجلَيِن ووِليهما واِحد فَعفَا الْوِلي عن الِْقصاِص ِفي أَحِدِهما لَيس لَه أَنْ يقْتلَه ِبالْآخِر ِلأَنه لَا يستِحق إلَّا نسمةً 
و صقْتثَِة أَنْ يرِض الْوعِلب سلَيو ضعبتلَا ي وهِفِه وِفي ِنص اصقَطَ الِْقصأَس ها فَكَأَنِدِهمفَا ِفي أَحِن فَِإذَا عيةً ِفي اِلاثْناِحد

  .دونَ بعٍض 

ِتلَ حتى يحضروا جِميعا ِلجواِز أَنْ يكُونَ الْغاِئب قَد عفَا ولَيس ِللْغاِئِب حتى يجتِمعوا فَِإنْ كَانَ بعضهم غَاِئبا لَم يقْتلْ الْقَا
كِّلُ قَدوكُونَ الْماِز أَنْ يوِة ِلجهباِم الشِقي عم فَاهوتِتِه اسبغَي عفَى موتاس ِكيلَ لَواِص ِلأَنَّ الْوكِّلَ ِفي الِْقصوفَا ِبِخلَاِف أَنْ يع 

ما إذَا وكَّلَه وهو حاِضر فَِإنه يجوز ِلأَنه لَا شبهةَ ِفيِه ِلأَنه لَو عفَا لَأَظْهر الْعفْو ومن عفَا ِمن ورثَِة الْمقْتوِل عن الِْقصاِص 
مقْتولُ امرأَةً فَعفَا زوجها فَلَا سِبيلَ إلَى الِْقصاِص ِلأَنَّ الدم موروثٌ علَى فَراِئِض اللَِّه رجلٌ أَو امرأَةٌ أَو أُم أَو جدةٌ أَو كَانَ الْ

   .تعالَى 
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 لُهقَو:   ِميِعِهمج ِمن صا اُقْتاِحدةٌ واعملَ جِإذَا قَتو   

   . قَتلُوا رجلًا فَقَتلَهم عمر رِضي اللَّه عنه وقَالَ لَو تمالَأَ علَيِه أَهلُ صنعاَء لَقَتلْتهم ِبِه ِلما رِوي أَنَّ سبعةَ ِمن أَهِل صنعاَء

 لُهقَو:  مَء لَهيلَا شو ِتِهماعمقُِتلَ ِبج وِلنيقْتاُء الْمِليأَو رضةً فَحاعمج اِحدلَ وِإذَا قَتو مهِمن اِحدو رضِإنْ حو ذَِلك رغَي 
 اِقنيالْب ققَطَ حسو قُِتلَ لَه   

   .ِلأَنَّ الِْقصاص لَا يتبعض فَِإذَا قُِتلَ ِبجماعٍة صار كَأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهم قَتلَه علَى اِلانِفراِد 

 لُهِه ا  :قَولَيع بجو نمو اصقَطَ الِْقصس اتفَم اصلِْقص   

   .ِلفَواِت الْمحلِّ 

 لُها   :قَومهاِحٍد ِمنلَى وع اصا فَلَا ِقصدمٍل عجر دلَاِن يجر ِإذَا قَطَعو   

لَا ي ذَِلكا وِضهعا آِخذًا ِلبمهاِحٍد ِمنكُلَّ و ِصريفَي ضعبتت دأُ ِلأَنَّ الْيزجتلَا ي اقهفِْس ِلأَنَّ الِْإزِبِخلَاِف الن اصالِْقص وِجب  

 .  

 لُهِة : قَويالد فا ِنصِهملَيعو   

ذَا إذَا جنى رجلَاِن علَى يعِني ِنصف ِديِة جِميِع الِْإنساِن ِلأَنَّ ِديةَ الْيِد ِنصف ِديِة النفِْس ويكُونُ ذَِلك علَيِهما ِنصفَيِن وكَ
 أَو هدا يقَطَع أَو ها ِسنقَلَع ا لَوا كَمِهملَيع اصفَلَا ِقص دفَران لَو اصاِحِد ِفيِه الِْقصلَى الْوع ِجبا يفِْس ِممونَ النا دلٌ ِفيمجر

 كَذَِلكفَاِن وِنص شا الْأَرِهملَيعو لَهلَى ِرجع شالْأَر ِهملَيعو ِهملَيع اصذَا لَا ِقصِزلَِة هنِبم وِد فَهدِفي الْع لَى ذَِلكع ادا زم
 اِفِعيقَالَ الشِة وِويِبالس ِدِهمدوا : عِإنْ كَثُرو لَى الْقَاِطِعنيع اصالِْقص ِجبي.   

 لُهقَو:  اِحدو ِإذَا قَطَعِن وفَيا ِنصاِنهِسمقْتِة ييالد فِنص هذَا ِمنأْخيو هِمينا يقْطَعا أَنْ يما فَلَهرضِن فَحلَيجى رنمي    

بقِِّه وح ضعذَ با أَخمهاِحٍد ِمنا ِلأَنَّ كُلَّ واِنهِسمقْتٍة ياِحدٍد وةَ يِدي هذَاِن ِمنأْخِني يعِر يالْقَد ِفي ذَِلك ِجعرفَي ضعالْب لَه ِقي
  .إلَى الْأَرِش 

 لُهقَو :  

   وِإنْ حضر واِحد ِمنهما قَطَع يده وِللْآِخِر علَيِه ِنصف ِديٍة  

غَي عِدِه مي قَطْع لَه تثْبا يمِإناِن وسِميِع الِْإنِة جِدي فِني ِنصعي نع قُّهقَطَ حا سمِإنِد وِميِع الْيِفي ج ثَاِبت قَّهِر ِلأَنَّ حِة الْآخب
يطْلُب بعِضها ِبالْمزاحمِة فَِإذَا غَاب الْآخر فَلَا مزاحمةَ فَجاز لَه أَنْ يقْتص ولَا يلْزمه انِتظَار الْغاِئِب ِلأَنَّ الْغاِئب يجوز أَنْ 

حقَّه ويجوز أَنْ يعفُو فَِإذَا حضر الْغاِئب كَانَ لَه ِديةُ يِدِه وِإذَا عفَا أَحدهما بطَلَ حقُّه وكَانَ ِللثَّاِني أَنْ يقْطَع يده وِإنْ 
يعا تِه ِلأَنَّ ملَيَء عيٍة لَا شاِويمِبآفٍَة س هدي تبلَ ذَها قَبدمع لَهقَت ا ثُمدمٍل عجر دي قَطَع نمِلِه وِر ِفعيِبغ فَات اصِفيِه الِْقص ن
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 يقْتلُ ولَا يقْطَع معناه أَنَّ أَنْ يبرأَ فَِإنْ شاَء الِْإمام قَالَ اقْطَعوه ثُم اُقْتلُوه وِإنْ شاَء قَالَ اُقْتلُوه وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما
   .ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِللْوِلي أَنْ يقْطَع يده ثُم يقْتلَه وِعندهما يقْتلُه وسقَطَ حكْم الْيِد 

 لُهقَو:   دالْقَو هِد لَِزممِل الْعِبقَت دبالْع ِإذَا أَقَرو   

.  

قَالَ زفِْسِه وِبن ِضرم هٍم ِفيِه ِلأَنهتم رغَي ها أَنلَناٍل وِبم ا إذَا أَقَركَم ارطَاِل فَصلَى ِبالِْإبوالْم قلَاِقي حي هِلأَن هارإقْر ِصحلَا ي فَر
   . لَم يلْزم الْمولَى وكَانَ ِفي رقَبِة الْعبِد إلَى أَنْ يعِتق فَِقيلَ إقْراره علَى نفِْسِه وأَما إذَا أَقَر ِبقَتِل الْخطَِأ

 لُهاِقلَِتِه   :قَولَى عةُ ِللثَّاِني عيالدِل ، وِللْأَو اصِه الِْقصلَيا فَعاتفَم رإلَى آخ مهالس هفَذَ ِمنا فَندملًا عجى رمر نمو   

هاِقلَِة ِلأَنلَى الْعةَ كَانَ عيالد بجا أَومةُ ويا الدهبوجمطَأٌ وةُ خالثَّاِنيو ، اصا الِْقصهبوجمو دما عماهداِن إحتايا ِجنم.   
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   الديات  كتاب 

ى ما دونَ النفِْس ، والديةُ ِعبارةٌ عما يؤدى ِفي بدِل الِْإنساِن دونَ الديةُ بدلُ النفِْس ، والْأَرش اسم ِللْواِجِب ِبالِْجنايِة علَ
ثَلَِة بينهما ثُم غَيِرِه ، والِْقيمةُ اسم ِلما يقُوم مقَام الْغاِئِب ولَم يسم الديةَ ِقيمةً ِلأَنَّ ِفي ِقياِمها مقَام الْفَاِئِت قُصورا ِلعدِم الْمما

الديةُ تِجب ِفي قَتِل الْخطَِأ وما جرى مجراه ، وِفي شبِه الْعمِد ، وِفي الْقَتِل ِبسبٍب ، وِفي قَتِل الصِبي ، والْمجنوِن ِلأَنَّ 
لَّا قَتلَ الْأَِب ابنه عمدا فَِإنها ِفي ماِلِه ِفي ثَلَاِث ِسِنني ولَا تِجب علَى الْعاِقلَِة عمدهما خطَأٌ وهِذِه الديات كُلُّها علَى الْعاِقلَِة إ

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   إذَا قَتلَ رجلٌ رجلًا شبه عمٍد فَعلَى عاِقلَِتِه ِديةٌ مغلَّظَةٌ وعلَيِه الْكَفَّارةُ  

 الْقَتلُ شبه عمٍد ِلأَنه شابه الْعمد ِحني قَصد ِبِه الْقَتلَ وشابه الْخطَأَ ِحني لَم يضِربه ِبِسلَاٍح ولَا ِبما جرى مجراه سمي هذَا
  .فَصار عمدا خطَأً 

 لُهقَو :  

   يوسف ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل أَرباعا إلَى آِخِرِه وِديةُ شبِه الْعمِد ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي  

.  

 ِعنيبِني الْأَرعا يهلَادا أَوطُوِنهِفي ب اِملَاتا حةً كُلُّهونَ ثَِنيعبأَرةً وذَعثَلَاثُونَ جأَثْلَاثًا ثَلَاثُونَ ِحقَّةً و دمحقَالَ مو.  

 لُهقَو :  

 الت تثْبلَا يةً واصِليظُ إلَّا ِفي الِْإِبِل خغ   

  .ِلأَنَّ الصحابةَ رِضي اللَّه عنهم لَم يثِْبتوه إلَّا ِفيها 

 لُهقَو :  

   فَِإنْ قَضى ِبالديِة ِمن غَيِر الِْإِبِل لَم تتغلَّظْ  

   .اٍف ولَا ِفي الذَّهِب علَى أَلِْف ِديناٍر حتى أَنه لَا يزاد ِفي الِْفضِة علَى عشرِة آلَ

 لُهلَى الْقَاِتِل   :قَوةُ عالْكَفَّاراِقلَِة ، ولَى الْعةُ عيِفيِه الد ِجبطَِأ يلُ الْخقَتو   

  : قَولُه } سلَّمةٌ إلَى أَهِلِه ومن قَتلَ مؤِمنا خطَأً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة وِديةٌ م{ ِلقَوِلِه تعالَى 
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   والديةُ ِفي الْخطَِأ ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل أَخماسا إلَى آِخِرِه  

  .وكَذَا ِعند ماِلٍك والشاِفِعي إلَّا أَنهما جعلَا بدلَ ابِن الْمخاِض ابن لَبوٍن 

 لُهقَو :  

  ِن أَلْفيالْع ِمناٍر وِدين   

  .وهذَا لَا ِخلَاف ِفيِه 

 لُهقَو :  

   وِمن الْوِرِق عشرةُ آلَاٍف  

 اِفِعيالشو اِلكقَالَ مٍة وعبنَ سزِني وعٍم : يهأَلِْف ِدر رشا عاثْن.  

 لُهقَو :  

  .ِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ ولَا تثْبت الديةُ إلَّا ِمن هِذِه الْأَنواِع الثَّلَاثَ 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَباِن : وبلٍَّة ثَولٍَّة كُلُّ حا حلَِل ِمائَتالْح ِمناٍة ، وِم أَلْفَا شنالْغ ِمنٍة وقَرا بقَِر ِمائَتالْب ِمنو   

  .مةُ كُلِّ بقَرٍة خمسونَ ِدرهما وِقيمةُ كُلِّ شاٍة خمسةُ دراِهم إزار وِرداٌء ِقيمةُ كُلِّ حلٍَّة خمسونَ ِدرهما وِقي

 لُهقَو :  

   وِديةُ الْمسِلِم ، والذِّمي سواٌء  

  .قَالَ ِفي النهايِة ولَا ِديةَ ِفي الْمستأْمِن علَى الصِحيِح 

ي ، والنصراِني أَربعةُ آلَاِف ِدرهٍم وِديةُ الْمجوِسي ثَمانِمائَِة ِدرهٍم وأَما الْمرأَةُ فَِديتها ِنصف ِديِة وقَالَ الشاِفِعي ِديةُ الْيهوِد
ها فَكَذَا ِفي ِديِتها وما دونَ النفِْس ِمن الرجِل ِبلَا ِخلَاٍف ِلأَنَّ الْمرأَةَ جِعلَت علَى النصِف ِمن الرجِل ِفي ِمرياِثها وشهادِت

الْمرأَِة معتبر ِبِديِتها وقَالَ سِعيد بن الْمسيِب تعاِقلُ الْمرأَةُ الرجلَ إلَى ثُلُِث ِديِتها معناه أَنَّ ما كَانَ أَقَلَّ ِمن ثُلُِث الديِة 
رالْملُ ، وجا فَالرأٍَة فَقَالَ ِفيهرام عبأُص ٍل قَطَعجر نِب عيسالْم نأَلَ ابِن سمحِد الربع نةَ بِبيعأَنَّ ر ِوير قَداٌء ووأَةُ ِفيِه س

   عشر ِمن الِْإِبِل قَالَ فَِإنْ قَطَع أُصبعيِن قَالَ ِفيها ِعشرونَ ِمن الِْإِبِل قَالَ فَِإنْ

 تادزا وهأَلَم ظُما عةُ لَمِبيعالِْإِبِل قَالَ ر ونَ ِمنرا ِعشا قَالَ ِفيهعبأَر ا ثَلَاثُونَ قَالَ فَِإنْ قَطَعقَالَ ِفيه اِبعثَلَاثَ أَص قَطَع
   .لٌ متعلِّم قَالَ هكَذَا السنةُ أَراد سنةَ زيِد بِن ثَاِبٍت لَا بلْ جاِه: مِصيبتها قَلَّ أَرشها فَقَالَ لَه أَِعراِقي أَنت ؟ قَالَ 

 لُهةُ   :قَوياِرِن الدِفي الْمةُ ، ويفِْس الدِفي النو   

ِة لَا يبالْقَص عاِرنُ مالْم قُِطع لَوةَ ، وبنى الْأَرمسيِف والْأَن ا لَانَ ِمنم وهو اِحدو وضع هٍة ِلأَناِحدٍة ولَى ِديع ادز.   
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 لُهةُ   :قَوياِن الدِفي اللِّسو   

لَةً يعِني اللِّسانَ الْفَِصيح أَما ِلسانُ الْأَخرِس فَِفيِه حكُومةٌ وكَذَا ِفي قَطِْع بعِض اللِّساِن إذَا منع الْكَلَام تِجب الديةَ كَاِم
 ِهيوِف ورِد الْحدلَى عةُ عيالد تٍض قُِسمعونَ بوِف درِض الْحعكَلُِّم ِببلَى التع رفَِإنْ قَد هِة ِمنودقْصِة الْمفَعنفِْويِت الْمِلت

لَيع ِجبوِف لَا يرالْح ِه ِمنلَيع را قَدفًا فَمرونَ حرِعشةٌ واِنيثَم ِحيحالصِطِه ، وةُ ِبِقسيِه ِفيِه الدلَيع قِْدرا لَا يمٌء ويِه ِفيِه ش
أَنه يقْسم علَى حروِف اللِّساِن وِهي ثَماِنيةَ عشر حرفًا الْأَِلف ، والتاُء ، والثَّاُء ، والدالُ ، والِْجيم ، والذَّالُ ، والراُء ، 

زاي ، والسني ، والشني ، والصاد ، والضاد ، والطَّاُء ، والظَّاُء ، والْكَاف ، واللَّام ، والنونُ ، والْياُء قَالَ الِْإمام خواهر وال
 حلُ أَصالْأَوزاده و.   

 لُهةُ   :قَويِفي الذَّكَِر الدو   

ح أَما ذَكَر الِْعنِني ، والْخِصي ، والْخنثَى فَِفيِه حكُومةُ عدٍل وِإنما وجبت الديةُ ِبقَطِْع الذَّكَِر ِلأَنه يفُوت يعِني الذَّكَر الصِحي
ِريق الِْإعلَاِق وكَذَا ِفي الْحشفَِة الديةُ كَاِملَةً ِلأَنها ِبذَِلك منفَعةُ الْوطِْء ، والِْإيلَاِج ، والرمِي ِبالْبوِل ودفْع الْماِء الَِّذي هو طَ

نتا أَصلٌ ِفي منفَعِة الِْإيلَاِج ، والدفِْق ، والْقَصبةُ كَالتاِبِع لَها وهذَا كُلُّه إذَا قَطَع الذَّكَر ، والْأُنثَياِن باِقيتاِن أَما إذَا قُِطع وقَد كَا
 ِإنْ قَطَعا وفَقِْدِهم عةَ ِللذَّكَِر مفَعنلَا م هِلأَنةٌ وكُومح ِصيِفي ذَكَِر الْخا ، وِصيخ ِصريا يِبقَطِْعه هةٌ ِلأَنكُوما فَِفيِه حتقُِطع

ب ِديتاِن وِإنْ قَطَعهما طُولًا إنْ قَطَع الذَّكَر أَولًا ثُم الْأُنثَييِن يِجب الْأُنثَييِن ، والذَّكَر ِبدفْعٍة واِحدٍة إنْ قَطَعهما عرضا يِج
نلَا م هةٌ ِلأَنكُومِفي الذَّكَِر حةُ كَاِملَةً ، ويِن الديثَيِبالذَّكَِر فَِفي الْأُن لًا ثُمِن أَويثَيأَ ِبالْأُندِإنْ باِن وتا ، ِديفَقِْدِهم عةَ ِللذَّكَِر مفَع

   .الْأَعضاُء الَِّتي تِجب ِفي كُلِّ عضٍو ِمنها ِديةٌ كَاِملَةٌ ثَلَاثَةٌ اللِّسانُ ، والْأَنف ، والذَّكَر : قَالَ أَبو الْحسِن 

   يةُ وِفي الْعقِْل إذَا ضرب رأْسه فَذَهب عقْلُه الد  :ه ولُقَ

ِلأَنَّ ِبذَهاِب الْعقِْل يتلَف منفَعةُ الْأَعضاِء فَصار كَتلَِف النفِْس وِلأَنَّ أَفْعالَ الْمجنوِن تجِري مجرى أَفْعاِل الْبهاِئِم وكَذَا إذَا 
د رِوي أَنَّ عمر رِضي اللَّه عنه قَضى ِفي رجٍل واِحٍد ِبأَربِع ِدياٍت ذَهب سمعه أَو بصره أَو شمه أَو ذَوقُه أَو كَلَامه وقَ

 هرصبو هعمسو هكَلَامو قْلُهع بأِْسِه فَذَهلَى رع ِربض.   

 لُهةُ   :قَويالد تبنت فَلَم ِلقَتِة إذَا حيِفي اللِّحو   

الرجِل أَما ِلحيةُ الْمرأَِة فَلَا شيَء ِفيها ِلأَنها نقْص وحِكي عن أَِبي جعفٍَر الِْهندواِني أَنَّ اللِّحيةَ علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه إنْ يعِني ِلحيةَ 
جاٍت قَِليلَةً مريعش تِإنْ كَانةُ كَاِملَةً ويالد ِجبةً تاِفرو تكَان تِإنْ كَانةٌ وكُوما حالٌ كَاِملٌ فَِفيهما جِبه قَعةً لَا يعمت

 ، رٌء ِفي الْحيا شِفيه ِجبِنيفَةَ لَا يأَِبي ح ناَء فَعضيب تتبفَِإنْ ن نيالش هنالَ عأَز ها ِلأَنَء ِفيهيفَلَا ش هِشينقَاٍت تفَرتاٍت مرعش
و طَأُ ِفي ذَِلكالْخو ، دمِوي الْعتسيا وضأَي رةٌ ِفي الْحكُومح ِجبا تمهدِعنو هتِقيم قُصنا تهةٌ ِلأَنكُومح ِجبِد تبِفي الْع

 فَصار كَبعِض أَطْراِفها ، وِفي ِلحيِة الْعبِد ِروايتاِن ِفي علَى الْمشهوِر ، وِفي الشاِرِب حكُومةٌ وهو الْأَصح ِلأَنه تاِبع ِللِّحيِة
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ِروايِة الْأَصِل حكُومةٌ ، وِفي ِروايِة الْحسِن عن أَِبي حِنيفَةَ ِقيمته ِلأَنَّ الِْقيمةَ ِفيها كَالديِة ِفي الْحر كَذَا ِفي الْكَرِخي ، وِفي 
اِجبِة الْحيالد فا ِنصِدِهمِفي أَحةُ ، ويِن الدي.   

 لُهةُ   :قَويأِْس الدِر الرعِفي شو ،   

ِبِه وأَما شعر الصدِر يعِني إذَا لَم ينبت سواٌء حلَقَه أَو نتفَه ويستِوي ِفي ذَِلك الرجلُ ، والْمرأَةُ ِلأَنهما يستِوياِن ِفي التجمِل 
 أْسر لَقِإنْ حاثَلَةُ ِفيِه ومالْم ِكنملَا ي هِر ِلأَنعِفي الش اصلَا ِقصالَ الْكَاِملَ وملُ ِبِه الْجمجتلَا ي هةٌ ِلأَنكُوماِق فَِفيِه حالسو ،

  . لَا شيَء ِفيِه ، وِعند أَِبي يوسف ِفيِه حكُومةٌ وِإنْ كَانَ عبدا فَِفيِه أَرش النقْصاِن رجٍل فَنِبت أَبيض فَِعند أَِبي حِنيفَةَ

 لُهقَو :  

ي الشفَتيِن الديةُ ، وِفي ، وِفي الْعينيِن الديةُ ، وِفي الْيديِن الديةُ ، وِفي الرجلَيِن الديةُ ، وِفي الْأُذُنيِن الديةُ ، وِف 
   الْأُنثَييِن الديةُ وِفي ثَديي الْمرأَِة الديةُ ، وِفي كُلِّ واِحٍد ِمن هِذِه الْأَشياِء ِنصف الديِة 

ِل ، ووِن الْأَحيكَذَا ِفي عِة ويالد فِة ِنصِصربِر الْموِن الْأَعيِفي عو ، لُهقَوِش ومةَ : الْأَعِني ِديعةُ ييأَِة الدرالْم ييِفي ثَدو
الْمرأَِة وِهي ِنصف ِديِة الرجِل ، وِفي أَحِدِهما ِنصف ِديِة الْمرأَِة ، وِفي حلَمتي ثَدييها الديةُ كَاِملَةً ِلفَواِت الِْإرضاِع 

بِن ، وِفي أَحِدِهما ِنصف الديِة ، وِفي ثَديي الْخنثَى ِعند أَِبي حِنيفَةَ ما ِفي ثَديي الْمرأَِة وِعندهما ِنصف ما ِفي وِإمساِك اللَّ
الْخنثَى ما ِفي يِد الْمرأَِة ِعند أَِبي حِنيفَةَ ثَديي الرجِل وِنصف ما ِفي ثَديي الْمرأَِة علَى أَصِلِهما ِفي الِْمرياِث ، وِفي يِد 

وِعندهما ِنصف ما ِفي يِد الرجِل وِنصف ما ِفي يِد الْمرأَِة فَِإنْ قُِتلَ الْخنثَى عمدا فَِفيِه الِْقصاص ، وِفي ثَديي الرجِل 
  .حكُومةٌ 

  

  لُهفَاِر: قَوِفي أَشِة ويالد عبا رِدِهمِفي أَح ةُ أَويِن الدينيالْع    

 قَطَع لَوِر ، وعِفي الش اصلَا ِقصو رعش هِلأَن تبني ِفيِه إذَا لَم اصلَا ِقصِه ولَيَء عيفَلَا ش تبا إذَا نأَم تبني ذَا إذَا لَمه
   الْجفُونَ ِبأَهداِبها

   .فَِفيها ِديةٌ واِحدةٌ ِلأَنَّ الْكُلَّ كَشيٍء واِحٍد وصار كَالْماِرِن مع الْقَصبِة 

 لُهِة   :قَويالد رشِن علَيجالرِن ، ويداِبِع الْيأَص ٍع ِمنبِفي كُلِّ أُصو   

رشٍع عبِفي كُلِّ أُص لَامِه السلَيِلِه عالِْإِبِل ِلقَو ِمن .  

 لُهقَو :  
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   والْأَصاِبع كُلُّها سواٌء  

 قَطَع لَواِبِع ، والْأَص عم مكَذَا الْقَدو اِبعِفيِه الْأَصو ، الْكَف قَطَع أَو ونَ الْكَفد اِبعالْأَص اٌء قَطَعوا سهكَِبريا وهِغريِني صعي
الز عم الْكَف دالْي ِإنْ قَطَعا وا إلَّا ِبهةَ ِفيهفَعنلَا م ا ِلأَنَّ الْكَفعبا تِفيه لُ الْكَفخدياِبِع وةُ الْأَصِه ِديلَيفَع اِبعِفيِه الْأَصِد ، ون

هدةٌ ِعنكُوماِعِد حِفي السا ، وهتاِبِع ِدياِعِد فَِفي الْأَصِف السِنص ِمن فوسو يقَالَ أَبا وِة : ماِعِد ِفي ِديالس شلُ أَرخدي
  .الْأَصاِبِع وِإنْ قَطَع الذِّراع ِمن الْمفِْصِل خطَأً فَِفي الْكَف ، والْأَصاِبِع ِنصف الديِة ، وِفي الذِّراِع حكُومةٌ ِعندهما 

لديِة ، والذِّراع تبع وما فَوق الْكَف تبع وكَذَا لَو قَطَع الْيد مع الْعضِد أَو الرجلَ مع الْفَِخِذ وقَالَ أَبو يوسف ِفيِه ِنصف ا
 عبت هدِم ِعنالْقَد قا فَومِة ويالد ففَِفيِه ِنص.  

 رغَي اِبعالْأَص عبتِنيفَةَ لَا يو حقَالَ أَبِم والْقَد را غَيهعبتِل لَا يجالر اِبعكَذَا أَصو الْكَف.  

 لُهقَو :  

   وكُلُّ أُصبٍع ِفيها ثَلَاثُ مفَاِصلَ فَِفي أَحِدها ثُلُثُ ِديِة الْأُصبِع وما ِفيها مفِْصلَاِن فَِفي أَحِدِهما ِنصف ِديِة الْأُصبِع  

الْأُصبِع ينقَِسم علَى أَصِلها كَما انقَسم ما ِفي الْيِد علَى عدِد الْأَصاِبِع ، والْقَطْع ، والشلَلُ سواٌء إذَا ذَهبت منفَعته ِلأَنَّ ما ِفي 
   .ِبالِْجنايِة علَيِه 

 لُهالِْإِبِل   :قَو ِمن سمخ ِفي كُلِّ ِسنو   

خمس ِمن الِْإِبِل وهو : انَ خطَأً أَما ِفي الْعمِد يِجب الِْقصاص وِديةُ ِسن الْمرأَِة ِنصف ِديِة ِسن الرجِل وقَولُه يعِني إذَا كَ
أَو قَطَتذَا إذَا سهٍم وهِمائَِة ِدرسماِهِم فَخرالد ِإنْ كَانَ ِمنِة ويِر الدشع فِنص لَمو ترماح أَو ترضاخ أَو تدواس 

تسقُطْ فَِإنَّ ِفيها الْأَرش تاما ولَا ِقصاص ِفيها إجماعا ِلأَنه لَا يمِكن أَنْ يضرب ِسنه فَتسود أَو تخضر ويِجب الْأَرش ِفي ماِلِه 
فَع تفَرا إذَا اصأَما ورِإنْ كَانَ حةٌ وكُوملُوكًا فَحمٍة إنْ كَانَ مايِفي ِروةٌ ، وكُومح ِجبٍة تاياِن ِفي ِروتايِنيفَةَ ِروأَِبي ح ن

 شيَء وِإنْ كَانَ عبدا فَحكُومةٌ فَلَا شيَء ِفيها ، وِفي الْخجنِدي إذَا احمرت أَو اصفَرت فَِعند أَِبي حِنيفَةَ إنْ كَانَ حرا فَلَا
  .وِعندهما حكُومةٌ ِفي الْحر ، والْعبِد 

  .وِعند زفَر يِجب أَرشها تاما 

 لُهقَو :  

   والْأَسنانُ والْأَضراس كُلُّها سواٌء  

ني وِإنْ كَانَ ِفيها منفَعةُ الطَّحِن فَِفي الضواِحِك ِزينةٌ تساِوي ذَِلك ، ولَو ضرب رجلًا ِلأَنها متساِويةٌ ِفي الْمعنى ِلأَنَّ الطَّواِح
ثَن عبأَراٍب ويةُ أَنعبأَرا وسونَ ِضررا ِعشهثَلَاثُونَ ِمناِن واثْن ِهيا وكُلَّه هاننقَطَ أَسى أَستلَى فَِمِه حكَانَ ع اِحكوض عبأَرا واي

علَيِه ِديةٌ وثَلَاثَةُ أَخماِس ِديٍة وِهي ِمن الدراِهِم ِستةَ عشر أَلْف ِدرهٍم ِفي السنِة الْأُولَى ثُلُثَا الديِة ثُلُثٌ ِمن الديِة الْكَاِملَِة 
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لسنِة الثَّاِنيِة ثُلُثُ الديِة وما بِقي ِمن الثَّلَاثَِة الْأَخماِس ، وِفي السنِة الثَّاِلثَِة ثُلُثُ الديِة وهو وثُلُثٌ ِمن ثَلَاثَِة أَخماِسها ، وِفي ا
   .ما بِقي ِمن الديِة الْكَاِملَِة 

 لُهةٌ كَ  :قَوفَِفيِه ِدي هتفَعنم با فَأَذْهوضع برض نما وُءهوض بِن إذَا ذَهيالْعو ، لَّتِد إذَا شكَالْي هقَطَع ا لَواِملَةٌ كَم   

و ِلأَنَّ الْمقْصود ِمن الْعضِو الْمنفَعةُ فَذَهاب منفَعِتِه كَذَهاِب عيِنِه ومن ضرب صلْب رجٍل فَانقَطَع ماؤه يِجب الديةُ وكَذَا لَ
   .أَحدبه ِلأَنه فَوت جمالًا علَى الْكَماِل وهو اسِتواُء الْقَامِة فَِإنْ زالَت الْحدوبةُ لَا شيَء علَيِه 

 لُهةٌ   :قَورشع اججالشو   

ِمم ى ذَِلكا ِسوأِْس ِلأَنَّ مالرِه ، وجِبالْو صتخِني الَِّتي تعةٌ ياحِجر قَالُ لَها يمِإنةٌ وجش قَالُ لَهِن لَا يدِفي الْب قَعا ي.  

 لُهقَو :  

   الْحاِرصةُ ، والداِمعةُ ، والداِميةُ ، والْباِضعةُ ، والْمتلَاِحمةُ  

مالد هِمن جرخلَا يو الِْجلْد ِرصحةُ الَِّتي تاِرصلَا فَالْحو مالد ظِْهرِقيلَ الَِّتي تو ، عمالد ِبهشا يا مهِمن جرخةُ الَِّتي ياِمعالدو ، 
ِهي الَِّتي تذْهب ِفي تِسيلُه والداِميةُ الَِّتي يخرج ِمنها الدم ويِسيلُ ، والْباِضعةُ الَِّتي تبِضع اللَّحم أَي تقْطَعه ، والْمتلَاِحمةُ 

  .اللَّحِم أَكْثَر ِمن الْباِضعِة 

 لُهقَو :  

   والسمحاق ، والْموِضحةُ ، والْهاِشمةُ ، والْمنقِّلَةُ ، والْآمةُ  

دةُ السمحاق ِلِخفَِّتها وِرقَِّتها وِمنه ِقيلَ ِللْغيِم الرِقيِق فَالسمحاق الَِّتي تِصلُ إلَى ِجلْدٍة رِقيقٍَة فَوق الْعظِْم تسمى ِتلْك الِْجلْ
سماِحيق ، والْموِضحةُ ِهي الَِّتي توِضح الْعظْم أَي تبينه ، والْهاِشمةُ ِهي الَِّتي تهشم الْعظْم أَي تكِْسره ، والْمنقِّلَةُ ِهي الَِّتي 

ت ِقيلَ ِهياِغ ومالد قظِْم فَوالْع تحةٌ تِجلْد ِهياِغ ومالد ِصلُ إلَى أُمالَِّتي ت ةُ ِهيالْآمو ، لُهوحت ِر أَيالْكَس دعب ظْمقُلُ الْعن
ا الدهدعباغُ وما الدالَِّتي ِفيه ِهيأِْس والر ِصلُ إلَى أُمِلأَنَّ الَِّتي ت خيا الشهذْكُري ا لَممِإناِغ ومِصلُ إلَى الدالَِّتي ت ِهيةُ واِمغ

  .الِْإنسانَ لَا يِعيش معها ِفي الْغاِلِب فَلَا معنى ِلِذكِْرها 

 لُهقَو :  

   فَِفي الْموِضحِة الِْقصاص إذَا كَانت عمدا  

ةَ ِفيها ممِكنةٌ ِبأَنْ تنتِهي السكِّني إلَى الْعظِْم فَيتساوياِن ولَا تكُونُ الْموِضحةُ إلَّا ِفي الرأِْس وِإنما خص الْموِضحةَ ِلأَنَّ الْمماثَلَ
هاِشمِة ، والْمنقِّلَِة ، والْآمِة ِلأَنه لَا يمِكن الْمماثَلَةُ ِلأَنَّ ما فَوقَها ِمن الشجاِج لَا ِقصاص ِفيِه ِبالِْإجماِع وِإنْ كَانَ عمدا كَالْ

   ِفيها
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وِضحلَ الْما قَبا مأَماثَلَةُ وما الْمِفيه ذَّرعتةُ يالْآمقِّلَةُ ، ونكَذَا الْمظٍْم وِفي ع اصلَا ِقصو ظْمالْع كِْسرةَ تاِشما ِلأَنَّ الْهِة فَِفيه
 وهِل وِفي الْأَص دمحم ذَكَرِه وإلَي كِّنيِهي الستنِفيِه ت دلَا ح ها ِلأَنِفيه اصلَا ِقص هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نع نسى الْحور ِخلَاف

هاِق فَِإنحمإلَّا ِفي الس اصِة أَنَّ ِفيِه الِْقصايوالر ظَاِهر سا إذْ لَياةُ ِفيهاوسالْم ِكنمي هأَن ذَِلك هجوا واعما إجِفيه اصلَا ِقص 
 إلَى ِفيها كَسر عظٍْم ولَا خوف هلَاٍك غَاِلبا فَيسبر غَور الِْجراحِة ِبِمسماٍر ثُم تعملُ حِديدةٌ ِبقَدِر ذَِلك وينفُذُها ِفي اللَّحِم

 كِّنيالس ِهيتنى يتح هِجلْد قشأَنْ ي قِْدرلَا ي ها ِلأَناثَلَةُ ِفيهمالْم ِكنمفَلَا ي اقحما السأَملَ ، وا فَعِمثْلَ م هفَى ِمنوتسا فَيآِخِره
  .اُء فَسقَطَ الِْقصاص ورجع إلَى الْأَرِش إلَى جلْدٍة رِقيقٍَة فَوق الْعظِْم فَيتعذَّر اِلاسِتيفَ

 لُهقَو :  

   ولَا ِقصاص ِفي بِقيِة الشجاِج  

   .هذَا ِبعموِمِه إنما هو علَى ِروايِة الْحسِن عن أَِبي حِنيفَةَ وأَما ما ذَكَره محمد فَمحمولٌ علَى ما فَوق الْموِضحِة

 لُهقَو :  

   وما دونَ الْموِضحِة فَِفيها حكُومةُ عدٍل  

 قَصن كَم ظَرني ِبِه ثُم ِهيو مقَويةُ وجِذِه الشِبِه ه سلَيلُوكًا ومكَانَ م لَو مقَوأَنْ ي اِويالطَّح ا قَالَهلَى مِة عكُومالْح فِْسريت
 ِمن ذَِلك عبِإنْ كَانَ رِة ويِر الدشع فِنص ِجبِة يِر الِْقيمشع ففَِإنْ كَانَ ِنص رِة الْحِدي ِمن رالْقَد ذَِلك ِجبِد فَيبِة الْعِقيم

 يِجب ِفيما دونَ الْموِضحِة أَكْثَر ِمما ِفي عشٍر فَربع عشٍر وكَانَ أَبو الْحسِن ينِكر هذَا ويقُولُ اعِتباره يؤدي إلَى أَنْ
الْموِضحِة ِلأَنه يجوز أَنْ يكُونَ نقْصانُ الشجِة الَِّتي ِهي السمحاق ِفي الْعبِد أَكْثَر ِمن ِنصِف عشِر ِقيمِتِه فَِإذَا أَوجبنا ِمثْلَ 

أَو رِة الْحِدي ِمن ذَِلكاِق أَكْثَرحما ِفي السنبج   

تفِْسري حكُومِة الْعدِل أَنْ ينظُر إلَى أَدنى شجٍة لَها أَرش مقَدر : ِمما يِجب ِفي الْموِضحِة وهذَا لَا يِصح وقَالَ أَبو الْحسِن 
و ذَِلك فذَا ِنصةُ فَِإنْ كَانَ هوِضحالْم ِهيو وذَا ههلَاِم والِْإس خياِر قَالَ شِتبذَا اِلاعلَى هعِة ووِضحِش الْمأَر فِنص بج

نايةُ علَى الْأَصح لَِكن هذَا إنما يستِقيم إذَا كَانت الِْجنايةُ علَى الْوجِه أَو الرأِْس ِلأَنهما موِضع الْموِضحِة ، وِإنْ كَانت الِْج
 اِويِل الطَّحلَى قَوى عوالْفَت تا كَانِرِهمغَي.  

 اللَّه مكَر ِليع نعأَ وربِة إلَى أَنْ يِويالْأَدِة الطَِّبيِب ، ورأُج فَقَِة أَوالن ِه ِمنإلَي اجتحا يم وِة هكُومالْح فِْسريت مهضعقَالَ بو
ٍة واعمج نعقِْديِر وِه التجلَى وِة لَا عكُومِه الْحجلَى وا عندولٌ ِعنمحم وهالِْإِبِل و ا ِمنعباِق أَرحمِفي الس بجأَو هأَن ههج

ةُ أَرِمثْقَالًا ِقيم ِعنيباِق أَرحموا ِفي السرقَد مهاِء أَنلَمالْع الِْإِبِل ِمن ةُ ثَلَاٍث ِمنِمثْقَالًا ِقيم ِة ثَلَاِثنيلَاِحمتِفي الْمالِْإِبِل ، و ٍع ِمنب
ِنصِمثْقَالًا و رشع ياثْن ما الدهِسيلُ ِمنى الَِّتي يرِة الْكُباِميِفي الدِن ، ويِعريةُ بِمثْقَالًا ِقيم ِرينِة ِعشاِضعِفي الْبِعٍري ، وةُ بفًا ِقيم

وربٍع ، وِفي الداِميِة الصغرى وِهي الَِّتي يلْتِحم ِفيها الدم ولَا يِسيلُ ِستةُ مثَاِقيلَ ، وِفي الْحاِرصِة خمسةُ مثَاِقيلَ ، وِفيما 
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  .دونها أَربعةُ مثَاِقيلَ 

 لُهقَو :  

    كَانت خطَأً ِنصف عشِر الديِة وِفي الْموِضحِة إذَا 

وذَِلك خمسِمائَِة ِدرهٍم ِفي الرجِل وِمائَتاِن وخمسونَ ِفي الْمرأَِة ويِجب ذَِلك علَى الْعاِقلَِة وِإنْ أَدى ِمن الِْإِبِل أَدى ِفي 
  .لْمرأَِة ِنصف ذَِلك موِضحِة الرجِل خمسا ِمن الِْإِبِل ، وِفي ا

  

  لُهِة : قَويالد رشِة عاِشمِفي الْهو   

 ذَِلك فأَِة ِنصرِفي الْمو ، رشالِْإِبِل ع ِمنٍم وهِدر اِهِم أَلْفرالد ِمن وهو.  

 لُهقَو :  

   وِفي الْمنقِّلَِة عشر وِنصف عشٍر  

  

الد ِمن وهو رشةَ عسمالِْإِبِل خ ِمنِمائٍَة وسمخو اِهِم أَلْفر.  

 لُهقَو :  

   وِفي الْآمِة ثُلُثُ الديِة  

  .، وِفي ثَلَاِث آماٍت ِديةٌ كَاِملَةٌ ، وِفي أَربٍع ِديةٌ وثُلُثٌ 

 لُهقَو :  

   وِفي الْجاِئفَِة ثُلُثُ الديِة  

ِجراحِة ولَيست ِمن الشجاِج ، والْجاِئفَةُ ما تِصلُ إلَى الْجوِف ِمن الْبطِْن أَو الصدِر أَو ما يتوصلُ ِمن الرقَبِة إلَى وِهي ِمن الْ
لْأُنثَييِن ، والذَّكَِر حتى تِصلَ إلَى الْجوِف فَِهي الْموِضِع الَِّذي إذَا وصلَ إلَيِه الشراب كَانَ مفِْطرا فَِإنْ كَانت الِْجراحةُ بين ا

جاِئفَةٌ ثُم ما كَانَ أَرشه خمسِمائَِة ِدرهٍم فَما فَوقَها ِفي الْخطَِأ فَهو علَى الْعاِقلَِة إجماعا وما كَانَ دونَ ذَِلك فَِفي مالُ 
 أَما ِفي الْمرأَِة فَتحِملُ الْعاِقلَةُ ِمن الِْجنايِة علَيها ِمائَتيِن وخمِسني فَصاِعدا ِلأَنَّ الَِّذي يعتبر ِفي ذَِلك الْجاِني وهذَا ِفي الرجِل

  .ِنصف عشِر الديِة 
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  لُهِة : قَويا ثُلُثَا الداِن فَِفيِهماِئفَتا جمفَه فَذَتفَِإنْ ن   

 هنع اللَّه ِضير يقدكٍْر الصو بأَب ى ِبذَِلكقَض.   

 لُهِة   :قَويالد فِد ِنصاِبِع الْيِفي أَصو   

  .ِلأَنَّ ِفي كُلِّ أُصبٍع عشر الديِة فَكَانَ ِفي الْخمِس ِنصف الديِة 

 لُهقَو :  

   ها ِنصف الديِة فَِإنْ قَطَعها مع الْكَف فَِفي 

 ِه ِفي الْكَفلَيع سلَيِع وبةُ الْأُصِه ِديلَيةٌ فَعاِحدو عبا أُصِفيهو ، دالْي تقُِطع لَوا ، وِبه وا همإن طْشا إذْ الْبلَه عبت ِلأَنَّ الْكَف
اثَةٌ فَِفيِه ِديةُ الْأَصاِبِع لَا غَير ، ولَو قَطَع كَفا لَا أَصاِبع ِفيِه قَالَ أَبو يوسف ِفيِه شيٌء وكَذَا إذَا كَانَ ِفيها أُصبعاِن أَو ثَلَ

 وعبتاِوي الْمسلَا ي عبالتو ، ا الْكَفهعبتي عبٍع ِلأَنَّ الْأُصبأُص شا أَرلُغُ ِبهبةٌ لَا يكُومح.  

 لُهقَو :  

   وِإنْ قَطَعها مع ِنصِف الساِعِد فَِفي الْأَصاِبِع ، والْكَف ِنصف الديِة ، وِفي الساِعِد حكُومةٌ  

 ِمن دالْي ذَا إذَا قَطَعلَى هعاِبِع وِللْأَص عبِم تالْقَدو ، الْكَف قا فَوم فوسو يقَالَ أَبا ، ومهدذَا ِعنه لَ ِمنجالر ِد أَوضالْع
الْفَِخِذ فَِعندهما ِفيِه الديةُ وما فَوق الْكَف ، والْقَدِم ِفيِه حكُومةٌ وِعند أَِبي يوسف ما فَوق الْكَف ، والْقَدِم تبع ِللْأَصاِبِع 

  .ى هذَا وكَذَا إذَا قَطَع الْيد ِمن الْمنِكِب فَهو علَ

 لُهقَو :  

   وِفي الْأُصبِع الزاِئدِة حكُومةُ عدٍل  

   .تشِريفًا ِللْآدِمي ِلأَنها جزٌء ِمن يِدِه لَِكن لَا منفَعةَ ِفيها ولَا ِزينةَ وكَذَا السن الزاِئدةُ علَى هذَا 

 لُهِل  :قَوو ِبيِن الصيِفي عٍل ودةُ عكُومح ةَ ذَِلكِصح لَمعي ذَكَِرِه إذَا لَماِنِه وس   

ومعِرفَةُ الصحِة ِفي اللِّساِن ِبالْكَلَاِم ، وِفي الذَّكَِر ِبالْحركَِة ، وِفي الْعيِن ِبما يستدلُّ ِبِه علَى النظَِر وِقيلَ ِفي معِرفَِة عيِن 
ا قُوِبلَ ِبها الشمس مفْتوحةً إنْ دمعت فَِهي صِحيحةٌ وِإلَّا فَلَا واسِتهلَالُ الصِبي لَيس ِبكَلَاٍم وِإنما هو مجرد صوٍت الصِبي إذَ

ِفي ِسنلَّاِء ، وِد الشكَالْي هةٌ ِلأَنكُومح ِصيالْخِني ، وِفي ذَكَِر الِْعنأَِبي ، و دا ِعنَء ِفيهيلَا ش تبإذَا ن رثْغي ِغِري إذَا لَمالص 
  .حِنيفَةَ 

ِفي يةُ كَاِملَةً ، ويِفِه الدأَنِغِري وِفي أُذُِن الصكَاِملَةً ، و نةُ السا ِديفَِفيه تبنت ا إذَا لَمأَمةٌ وكُوما حِفيه فوسو يقَالَ أَبِه ويد
وِرجلَيِه حكُومةٌ يعِني إذَا لَم يمِش ولَم يقْعد ولَم يحركْهما أَما إذَا وِجد ذَِلك ِمنه وجبت الديةُ كَاِملَةً ، وِفي ثَديي الرجِل 
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ِه حييِة ثَدلَمِفي حو ، ذَِلك فا ِنصِدِهمِفي أَحةٌ ، وكُومِة الذَّاِهِب حِن الْقَاِئميالْعِس ، وراِن الْأَخِفي ِلسو ، ونَ ذَِلكةٌ دكُوم
رنبِة نورها ، والسن السوداِء الْقَاِئمِة ، والْيِد الشلَّاِء ، والرجِل الشلَّاِء ، والذَّكَِر الْمقْطُوِع الْحشفَِة ، والْأَنِف الْمقْطُوِع الْأَ

 لَوةٌ ، وكُومِه ِفيِه حلَيع رعفِْن الَِّذي لَا شالْجاِبِع ، وقْطُوِع الْأَصالْم الْكَفِة ، ولَمقْطُوِع الْحأَِة الْمرالْم يكَذَا ثَدةٌ وكُومح
علَى الْقَاِلِع الْأَرش كَاِملًا ِلأَنَّ الْعروق لَا تعود إلَى ما كَانت علَيِه قَلَع ِسن غَيِرِه فَردها صاِحبها ِفي مكَاِنها ونبت اللَّحم فَ

   .وكَذَا إذَا قَطَع أُذُنه وأَلْصقَها فَالْتحمت ، وِفي الظُّفِْر إذَا نبت كَما كَانَ لَا شيَء علَيِه 

 لُهقَو:  وِضحلًا مجر جش نمأِْسِه ور رعش أَو قْلُهع بةً فَذَه   

 تبني فَلَم  

   دخلَ أَرش الْموِضحِة ِفي الديِة  

، وقَالَ ولَا يدخلُ أَرش الْموِضحِة ِفي غَيِر هذَيِن ، وقَالَ الْحسن بن ِزياٍد لَا يدخلُ أَرش الْموِضحِة إلَّا ِفي الشعِر خاصةً 
 لُهقَوو ذَِلك ٍء ِمنيا ِفي شهشلُ أَرخدلَا ي فَرز : شِه أَرلَيفَع هِمن ِسريٌء ييش أَو هضعب اثَرنا إذَا تأَم هِميعِني جعأِْسِه ير رعش أَو
 أَرِش الْموِضحِة وِإلَى الْحكُومِة ِفي الشعِر فَِإنْ كَانا سواًء يِجب أَرش الْموِضحِة ودخلَ ِفيِه الشعر وذَِلك أَنْ ينظُر إلَى

عجرو تبا إذَا نأِْسِه أَمر رعش تبني ذَا إذَا لَمهلَ الْأَقَلُّ ِفي الْأَكْثَِر وخِر دالْآخ ِمن ا أَكْثَرمهدِإنْ كَانَ أَحِة ووِضحا الْمكَم 
  .كَانَ لَم يلْزمه شيٌء 

 لُهقَو :  

   وِإنْ ذَهب سمعه أَو بصره أَو كَلَامه فَعلَيِه أَرش الْموِضحِة مع الديِة  

جاِني الديةُ إنْ كَانت الِْجنايةُ خطَأً فَعلَى هذَا إذَا لَم يحصلْ مع الِْجنايِة موت أَما إذَا حصلَ سقَطَ الْأَرش ويكُونُ علَى الْ
   .عاِقلَِتِه وِإنْ كَانت عمدا فَِفي ماِلِه وكُلُّ ذَِلك ِفي ثَلَاِث ِسِنني سواٌء وجبت علَى الْعاِقلَِة أَو ِفي ماِلِه 

 لُهقَو:  رأُخ لَّتٍل فَشجر عبأُص قَطَع نمِه ولَيا عمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِه ِعنلَيع اصلَا ِقصو شا الْأَرا فَِفيِهماِنِبهى إلَى ج
   الِْقصاص ِفي الْأُولَى ، والْأَرش ِفي الْأُخرى 

 لَا ِقصاص ِفيِهما وعلَيِه ِديةُ الْعقِْل ، والشعِر إذَا لَم وعلَى هذَا إذَا شجه موِضحةً عمدا فَذَهب ِمنها عقْلُه أَو شعر رأِْسِه
يمت ويدخلُ أَرش الْموِضحِة ِفيها ِلأَنَّ الِْجنايةَ حصلَت ِفي عضٍو واِحٍد ِبِفعٍل واِحٍد ، والْأَصلُ أَنَّ الِْجنايةَ إذَا حصلَت ِفي 

أَتاِحٍد وٍو وضا عدمع تِإنْ كَانلُ وخدطَأً لَا يخ تكَانِن ويوضِفي ع تقَعى وتمالْأَقَلِّ ِفي الْأَكْثَِر و شلَ أَرخِن دئَييش لَفَت
ِجبا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن ذَِلك ٍء ِمنيِفي ش اصلَا ِقصِميِع والُ ِفي الْجالْم ِجبِفي ي شالْأَرِل ، وِفي الْأَو اصالِْقص 

   .الثَّاِني كَما إذَا قَطَع أُصبعا فَشلَّت أُخرى 
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 لُهقَو:   شقَطَ الْأَرى سرا أُخِضِعهوِفي م تتبٍل فَنجر ِسن قَلَع نمو   

  .هذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

حمو فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ وِلأَِبي حالَى وعاللَِّه ت أَةٌ ِمندتبةٌ مماِدثُ ِنعالْحو ، قَّقَتحت ةَ قَدايكَاِملًا ِلأَنَّ الِْجن شِه الْأَرلَيع دم
   .أَرش إجماعا أَنَّ الِْجنايةَ انعدمت معنى فَصار كَما إذَا قَلَع ِسن صِغٍري فَنبتت لَا يِجب الْ

 لُهِنيفَةَ   :قَوأَِبي ح دِعن شقَطَ الْأَرس رعالش تبنيو ا أَثَرلَه قبي لَمو تمحفَالْت هجلًا شجر جش نمو   

ا مجرد الْأَلَِم ومجرد الْأَلَِم لَا يِجب ِبِه الْأَرش كَما لَو لَطَمه ِلزواِل الشيِن ، والْأَرِش إنما يِجب ِبالشِني فَِإذَا زالَ لَم يبق إلَّ
 هفَآلَم.  

 لُهقَو :  

   وقَالَ أَبو يوسف علَيِه أَرش الْأَلَِم  

  .وهو حكُومةُ عدٍل 

 لُهقَو :  

  دمحقَالَ مثَ: وةُ الطَِّبيِب ورِه أُجلَياِء عوالد نم   

   .ِلأَنه إنما لَِزمه أُجرةُ الطَِّبيِب وثَمن الدواِء ِبِفعِلِه فَصار كَأَنه أَخذَ ذَِلك ِمن ماِلِه 

 لُهأَ   :قَوربى يتح هِمن صقْتي ةً لَماحلًا ِجرجر حرج نمو   

بتعم حرِلأَنَّ الْج ِبِه ذَِلك ِظرتنأَنْ ي بجا فَوهكْمح وِجبفِْس فَيِري إلَى النسا يمبِه فَرئُولُ إلَيا يِبم ر.   

 لُهِد   :قَوالْي شقَطَ أَرسةُ ويِه الدلَيِء فَعرلَ الْبقَب لَهقَت طَأً ثُمٍل خجر دي قَطَع نمو   

تلَه خطَأً ِلأَنَّ الِْجنايةَ ِمن ِجنٍس واِحٍد فَدخلَ الطَّرف ِفي النفِْس ، ولَو قَطَع يده عمدا ثُم قَتلَه ِبالسيِف فَِللْوِلي أَنْ معناه قَ
  .يقْطَع يده ثُم يقْتلَه ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

دمحمو فوسو يقَالَ أَبا وِبه لَه صفَاقْت هدي ِإنْ قَطَعِد والْي كْمقَطَ حسفِْس وِفي الن اصِه الِْقصلَيِء فَعرلَ الْبقَب لَ ذَِلكإنْ فَع 
قحٍد وملَ عقَت تةَ كَانايأَنَّ الِْجن نيبت هِلأَن هِمن صقْتلُ الْمقْتي هفَِإن اتم قُوطَ ثُمس وِجبِتيفَاُء الْقَطِْع لَا ياسو دالْقَو صقْتالْم 

  .الْقَوِد 

قَطِْع إنما أَقْدم علَى الْ: وعن أَِبي يوسف أَنه يسقُطُ حقُّه ِفي الِْقصاِص ِلأَنه لَما أَقْدم علَى الْقَطِْع فَقَد أَبرأَه عما وراَءه قُلْنا 
ظَنا ِمنه أَنَّ حقَّه ِفيِه وبعد السرايِة تبين أَنه ِفي الْقَوِد فَلَم يكُن مبرئًا عنه ِبدوِن الِْعلِْم ِبِه ومن لَه الِْقصاص ِفي الطَّرِف إذَا 

النفِْس ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنه قَتلَ ِبغيِر حق ِلأَنَّ حقَّه ِفي الْقَطِْع وهذَا وقَع استوفَاه ثُم سرى إلَى النفِْس ، ومات ضِمن ِديةَ 
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ا يمِكن التقِْييد قَتلًا إلَّا أَنَّ الِْقصاص سقَطَ ِللشبهِة فَوجب الْمالُ وِعندهما لَا يضمن ِلأَنه استوفَى حقَّه وهو الْقَطْع ولَ
 ِمن اتا فَمدمٍل عجر دي قَطَع نمِعِه وسِفي و سِة لَيايرالس نع ازِتراِص إذْ اِلاحاِب الِْقصب دس ا ِفيِه ِمنِة ِلملَامِف السصِبو

ي قْطَعأَنْ ي لَه سلَيو لَهقْتأَنْ ي ِليفَِللْو ذَِلك هد.  

 اِفِعيقَالَ الشو : لَهِإلَّا قَتو اتفَِإنْ م هدي قْطَعت.   

 لُهاِل الْقَاِتِل   :قَوةُ ِفي ميٍة فَالدهبِبش اصقَطَ ِفيِه الِْقصٍد سمكُلُّ عو   

و لَدو أَو هلَدو لَ الْأَبا إذَا قَتكَم ِني ِفي ثَلَاِث ِسِننيعي مهنقُطُ عسي اصفَِإنَّ الِْقص وهأَب مهدأَحلًا وجلُوا رةٌ قَترشع لَِدِه أَو
جِميعا ِعندنا ويِجب علَى جِميِعِهم ِديةٌ واِحدةٌ علَى كُلِّ واِحٍد عشرها وذَِلك الْعشر ِفي ثَلَاِث ِسِنني ويِجب ِفي ماِلِهم إذَا 

   .كَانَ عمدا وعلَى كُلِّ واِحٍد كَفَّارةٌ إنْ كَانَ الْقَتلُ خطَأً كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

 لُهاِل الْقَاِتِل   :قَوِفي م ولِْح فَهِبالص بجٍش وكُلُّ أَرو   

 بجاٍل وكُلُّ مقِْد وِبالْع ِحقتالٌ اُسم ها ِلأَنالح ِجبيو لُهأَصاِت واعاِن الِْبيلُ كَأَثْمطَ ِفيِه الْأَجرتشى يتالٌّ حح وقِْد فَهِبالْع.  

 لُهقَو : لَامِه السلَيافًا { عِترلَا اعا ولْحلَا صا ودبلَا عا ودماِقلَةُ عِقلُ الْععلَا ت {.  

 لُهى: قَونإذَا ج ا أَيدبلَا عو دبكَذَا الْعاِل ووالْأَم لَكسِفيِه م لُكسي هاِقلَِة ِلأَنلَى الْعع ِجبفِْس لَا يونَ النا دِد ِفيمبلَى الْعع 
 عبدا خطَأً يِجب ِقيمته علَى الْعاِقلَِة إذَا جنى يِجب علَى مولَاه الدفْع أَو الِْفداُء ولَا يِجب علَى الْعاِقلَِة فَأَما إذَا قَتلَ الرجلُ

  .وذَِلك غَير مراٍد ِبالْخبِر 

 لُهاٍل فَِإنْ : قَولَى مع ذَِلك ِمن هالَحطَأً فَصخ ا أَوهونا دِفيم فِْس أَوا ِفي الناصٍل ِقصجلَى رى ععإذَا اد ا أَيلْحلَا صو
 هالَحِرِه صلَى غَيع وزجلَا يفِْسِه ولَى نع ازج.  

 لُهاِقلَِة : قَوونَ الْعاِلِه دِفي م ِجبا تهالَ فَِإنالْم وِجبٍة تايِبِجن ا إذَا أَقَرارلَا إقْرو افًا أَيِترلَا اعو.   

 لُهقَو:  يا فَالددمع هناب لَ الْأَبِإذَا قَتو اِلِه ِفي ثَلَاِث ِسِننيةُ ِفي م   

 ، ِبينلَى الْأَجع اصِن فَلَا ِقصِل اِلابِفي قَت ِبينالْأَجو ، الْأَب كرتاش لَوو ،.  

 فَالْمشهور أَنَّ الْآخر يِجب علَيِه وقَالَ الشاِفِعي علَيِه الِْقصاص وِإذَا اشترك عاِمداِن ِفي قَتِل رجٍل فَعفَا عن أَحِدِهما
 اصالِْقص.  

 ِخيِلِه كَذَا ِفي الْكَرفَاةٌ ِبِفعوتسفِْس مالن ِميعكَأَنَّ ج ارا صِدِهمأَح نقَطَ عا أَسلَم هِه ِلأَنلَيع اصلَا ِقص فوسأَِبي ي نعو.   

 لُهقَو:  ايكُلُّ ِجناِقلَِتِه ولَى عع قدصلَا ياِلِه وِفي م اِني فَِهيا الْجِبه فرتٍة اع   

   .وتكُونُ ِفي ماِلِه حالا ِلأَنه مالٌ الْتزمه ِبِإقْراِرِه فَلَا يثْبت التأِْجيلُ ِفيِه إلَّا ِبالشرِط 
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 لُهقَو:  نجالْمو ، ِبيالص دمعاِقلَِة ولَى الْعةُ عيِفيِه الدطَأٌ ، ووِن خ   

   .ولَا يحرم الِْمرياثُ ِلأَنَّ ِحرمانَ الِْمرياِث عقُوبةٌ وهما لَيسا ِمن أَهِل الْعقُوبِة ، والْمعتوه كَالْمجنوِن 

 لُهقَو:  ِلِمنيسا ِفي طَِريِق الْمِبئْر فَرح نمةٌ وِهيما بِفيه ِلفِإنْ تاِقلَِتِه ولَى عع هتانٌ فَِديسإن ِبذَِلك ِلفا فَترجح عضو أَو 
   فَضمانها ِفي ماِلِه 

ا تهةٌ ِلأَنِه كَفَّارلَيع سلَياِقلَةُ والْع لُهمحتاِل لَا يانُ الْممضاٍل وانُ ممض ِلأَنَّ ذَِلك قَد هِبقَاِتٍل ِلأَن سالِْبئِْر لَي اِفرحِل وِبالْقَت لَّقعت
يقَع ِفي الِْبئِْر بعد موِت الْحاِفِر فَيستِحيلُ أَنْ يكُونَ قَاِتلًا بعد موِتِه ولَا يحرم الِْمرياثَ ِلما بينا أَنه لَيس ِبقَاِتٍل وِحرمانُ 

رياِث يتعلَّق ِبالْقَتِل ، ولَو دفَع رجلٌ ِفيها إنسانا فَالضمانُ علَى الداِفِع ِلأَنه مباِشر ، والترِجيح ِللْمباشرِة ، ولَو حفَر ِبئْرا الِْم
س علَى الْأَوِل ، ولَو لَم يعمقْها ولَِكن وسع رأْسها فَالضمانُ علَيِهما فَعمقَها رجلٌ آخر فَالضمانُ علَيِهما اسِتحسانا ، والِْقيا

  .ِقياسا واسِتحسانا ، ولَو وضع رجلٌ حجرا ِفي قَعِر الِْبئِْر فَسقَطَ ِفيها إنسانٌ فَمات فَالضمانُ علَى الْحاِفِر 

ئْرا ثُم سد رأْسها أَو كَبسها فَجاَء رجلٌ وفَتح رأْسها إنْ كَانَ الْأَولُ كَبسها ِبالتراِب أَو الِْحجارِة فَالضمانُ علَى ولَو حفَر ِب
و لَوِل ، ولَى الْأَوانُ عمِقيِق فَالضالدطَِة ، وا ِبالِْحنهسِإنْ كَبلَى الثَّاِني وانَ عما فَلَا ضوعج ا أَوغَم اتانٌ فَمسا إنِفيه قَع

  .الْحاِفِر ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 فوسو يقَالَ أَبو : نمضا يغَم اتِإنْ مِه ولَيانَ عما فَلَا ضوعج اتإنْ م.  

 دمحقَالَ مِن ِلأَنَّ ذَ: ويهجِفي الْو نمضإلَى ي رآخ اهحلَى الطَِّريِق فَنا عرجح عضو لَوقُوِع ، وِب الْوبثَ ِبسدا حمإن ِلك
، والتراِب ، موِضٍع آخر فَعِطب ِبِه إنسانٌ فَالضمانُ علَى الثَّاِني ِلأَنَّ التعدي الْأَولَ قَد زالَ ِبِفعِل الثَّاِني وأَلْقَاُء الْخشبِة 

   والطِِّني ِفي الطَِّريِق ِبمنِزلَِة إلْقَاِء الْحجِر ، ولَو استأْجر من يحِفر لَه ِبئْرا فَحفَروها ِفي غَيِر

ا ِفي غَيهأَن اِفرالْح لَمعي اِفِر إذَا لَمونَ الْحأِْجِر دتسلَى الْمانُ عمِلأَنَّ ِملِْكِه فَالض ِمنض ِلمِإنْ عو ذُورعم هِر ِملِْكِه ِلأَن
الْمستأِْجر لَا يِصح أَمره ِفي ِملِْك غَيِرِه ولَا غُرور ِفيِه فَبِقي الِْفعلُ مضافًا إلَى الْحاِفِر ، ولَو استأْجر أَربعةً يحِفرونَ ِبئْرا 

 ِهملَيع تقَعِتِه فَوايِجن ِمن اتم هِلأَن عبقُطُ الرسيِة ويالد عبالثَّلَاثَِة ر اِحٍد ِمنلَى كُلِّ وفَع مهِمن اِحدو اتفَم فِْرِهمح ِمن
 أَما إذَا كَانت ِفي ِملِْك الْمستأِْجِر فَينبِغي أَنْ لَا وِجنايِة أَصحاِبِه فَيسقُطُ ما أَصابه ِبِفعِلِه وهذَا إذَا كَانت الِْبئْر ِفي الطَِّريِق

  .يِجب شيٌء ِلأَنَّ الِْفعلَ مباح فَما يحدثُ ِمنه غَير مضموٍن 

 لُهقَو :  

   ديةُ علَى عاِقلَِتِه فَِإنْ أَشرع ِفي الطَِّريِق روشنا أَو ِميزابا فَسقَطَ علَى إنساٍن فَمات فَال 

 هابِإنْ أَصِفي ِملِْكِه و هعضو هِلأَن دعتم رغَي هِلأَن نمضي اِئِط لَمِفي الْح واِخلُ الَِّذي هالد فالطَّر هابِن إنْ أَصيهجلَى وذَا عه
 ولَا يحرم الِْمرياثَ وِإنْ أَصابه الطَّرفَاِن جِميعا ضِمن النصف وِإنْ لَم يعلَم أَي الطَّرف الْخاِرج ضِمن ولَا كَفَّارةَ علَيِه

 فَأَحرق شيئًا الطَّرفَيِن أَصابه فَالِْقياس أَنْ لَا يضمن ِللشك ، وِفي اِلاسِتحساِن يضمن النصف وِإنْ وضع ِفي الطَِّريِق جمرا
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 لَهفَع هِلأَن نمضيِح يالر موِقيلَ إذَا كَانَ يو لَهيِح ِفعِخ الرسِلن نمضئًا لَا ييش قرفَأَح رِضٍع آخوإلَى م يحالر هكَترفَِإذَا ح هِمنض
ذَا استأْجر صاِحب الداِر الْأُجراَء ِلِإخراِج الْجناِح ووقَع فَقَتلَ إنسانا قَبلَ أَنْ يفْرغُوا ِمن مع ِعلِْمِه ِبعاِقبِتِه فَجِعلَ كَمباشرِتِه وِإ

طَ بعد فَراِغِهم فَالضمانُ علَى الْعمِل فَالضمانُ علَيِهم ما لَم يكُن الْعملُ مسلَّما إلَى صاِحِب الداِر وعلَيِهم الْكَفَّارةُ وِإنْ سقَ
قَطَ ِمنِإنْ سا وانسِتحاِر اساِحِب الدص   

ِه الْكَفَّارلَيعِدِه وي ِمن قَطَ ذَِلكس ناِقلَِة ملَى عةُ عيالد بجو لَها فَقَتانسإن ابفَأَص بشخ ةٌ أَوارِحج أَو رآج ِديِهمأَي هةُ ِلأَن
 اِشربم.  

 لُهقَو :  

   ولَا كَفَّارةَ علَى حاِفِر الِْبئِْر وواِضِع الْحجِر ِفي غَيِر ِملِْكِه  

د يقَع ِفي الِْبئِْر ويتعثَّر ِبالْحجِر بعد ِلأَنَّ الْكَفَّارةَ تتعلَّق ِبالْقَتِل وهذَا لَيس ِبقَاِتٍل ِلأَنه يستِحيلُ أَنْ يكُونَ قَاِتلًا ِبدِليِل أَنه قَ
   .إنه لَا يحرم الِْمرياثَ ِلهِذِه الِْعلَِّة : موِت الْفَاِعِل ِبذَِلك وهو ِممن لَا يِصح ِمنه الِْفعلُ ؛ وِلهذَا قَالُوا 

 لُهقَو:  ا ِفي ِملِْكِه فَعِبئْر فَرح نمو نمضي انٌ لَمسا إنِفيه ِطب   

   .ِلأَنه غَير متعد ِفي ِملِْكِه 

 لُهةُ   :قَوابالد ِطئَتا وِلم اِمنض اِكبالرو   

 تابا أَصمو  

  تمكَد ا أَوِدهِبي   

نِبها فَيِجب الديةُ علَيِه وعلَى عاِقلَِتِه ويِجب علَيِه الْكَفَّارةُ ويحرم الِْمرياثَ ِبفَِمها وكَذَا ما صدمته ِبرأِْسها أَو صدِرها دونَ ذَ
 تبجا ودبع ِبذَِلك اِطبكَالْآلَِة فَِإنْ كَانَ الْع لَه تارةَ صابِة ِلأَنَّ الدراشبقَاِتلٌ ِفي الْم وهةَ وِصيالْواِقلَِة ، ولَى الْعع هتِقيم

 أَقَلَّ ِمن هشفِْس إنْ كَانَ أَرونَ النا دم تابِإذَا أَصاِلِه وِفي م هتِقيم بجو هلَفَتالًا فَأَتم تابِإنْ أَصو هتِقيم هتا ِلأَنَّ ِديضأَي
ِإنْ كَانَ ِنصاِلِه وِة فَِفي ميِر الدشِف عاِقلَِة ِنصلَى الْعع وا فَهاِعدِر فَصشالْع ف.  

 لُهقَو :  

   ولَا يضمن ما نفَحت ِبِرجِلها أَو ِبذَنِبها  

ا ِفي الطَِّريِق فَهقَفَها إذَا أَوِر أَميالس عم هنع ازِتراِلاح هِكنملَا ي هِلأَن ِسريت تذَا إذَا كَانِة هفْحكُلِِّه ِفي الن ِفي ذَِلك اِمنض و
 اٍن لَمسإن نيع ا فَفَقَأَتارغُب اةً أَوصا حِلهِرج ا أَوِدهِبي تِإنْ أَثَارِل الطَِّريِق وغشِبالِْإيقَاِف و دعتم هِب ِلأَنالذَّنِل ، وجِبالر

ِبريا ضِمن ِلأَنَّ ِفي الْوجِه الْأَوِل لَا يمِكنه التحرز عنه ِلأَنَّ سير الدابِة لَا يعرى عنه ، وِفي الثَّاِني يضمن وِإنْ كَانَ الْحجر كَ
اِكِب وا كَالرنا ذَكَرِفيم ِدفترالْما ، وِبِه لَهرِة ضِشداِكِب وِف الرسعِبت وا همإن ، اِئقالس هِمنض اِكبالر هِمنٍء ضيكُلُّ ش
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والْقَاِئد إلَّا أَنَّ علَى الراِكِب الْكَفَّارةُ ِفيما أَوطَأَته الدابةُ ِبيِدها أَو ِرجِلها ولَا كَفَّارةَ علَى الساِئِق ، والْقَاِئِد ِلأَنهما مسبباِن 
رحلَا ياِكِب ولَى الرةَ عكَذَا لَا كَفَّارٌء ويِحلِّ شا إلَى الْممهِصلُ ِمنتلَا يِل وِن ِللْقَتياِشربم را غَيمهةَ ِلأَنِصيالْواثَ ، واِن الِْمريم

    التلَف ِبِثقَِلِه وِثقَِلِفيما وراَء الِْإيطَاِء وأَما ِفي الِْإيطَاِء فَالراِكب مباِشر ِفيِه ِلأَنَّ

الدابِة تبع لَه ِلأَنَّ سير الدابِة مضاف إلَيِه وِهي آلَةٌ لَه ويحرم الراِكب الِْمرياثَ ، والْوِصيةَ ِلأَنه مباِشر ِبِخلَاِف الساِئِق ، 
  .والْقَاِئِد 

 لُهقَو :  

   و بالَت ِفي الطَِّريِق وِهي تِسري فَعِطب ِبِه إنسانٌ لَم يضمن فَِإنْ راثَت أَ 

 فَِإنْ ِلأَنه ِمن ضروراِت السيِر لَا يمِكنه اِلاحِتراز عنه وكَذَا إذَا أَوقَفَها ِلذَِلك ِلأَنَّ ِمن الدواب من لَا يفْعلُ ذَِلك إلَّا ِبالِْإيقَاِف
أَوقَفَها ِلغيِر ذَِلك فَعِطب إنسانٌ ِبروِثها أَو ِببوِلها ضِمن ِلأَنه متعد ِفي هذَا الِْإيقَاِف ِلأَنه لَيس ِمن ضروراِت السيِر ، ولَو أَنَّ 

ِرِه فَوِر أَميِبغ اِكبا رهلَيعةً وابد سخلًا نجا رِبِه فَم تحمج لَِكنلِْقِه وت ِإنْ لَمو اِمنض اِخسفَالن اِكبالر فَأَلْقَت تثَب
انَ عبدا أَصابت ِفي فَوِرها ضِمنه الناِخس فَِإنْ نفَحت الناِخس فَقَتلَته فَدمه هدر ِلأَنه الْجاِني علَى نفِْسِه ، والناِخس إذَا كَ

  .فَالضمانُ ِفي رقَبِتِه وِإنْ كَانَ صِبيا فَِفي ماِلِه 

 لُهقَو :  

   والساِئق ضاِمن ِلما أَصابت ِبيِدها أَو ِرجِلها ، والْقَاِئد ضاِمن ِلما أَصابت ِبيِدها دونَ ِرجِلها  

هكَذَا ذَكَر الْقُدوِري ِفي مختصِرِه وِإلَيِه مالَ بعض الْمشاِيِخ ووجهه أَنَّ النفْحةَ ِبمرأًى : ي الِْهدايِة ، والْمراد النفْحةُ قَالَ ِف
راز عنه ، وقَالَ أَكْثَر الْمشاِيِخ إنَّ الساِئق لَا ِمن عيِن الساِئِق فَيمِكنه اِلاحِتراز عنه وغَاِئبةٌ عن بصِر الْقَاِئِد فَلَا يمِكنه اِلاحِت
 حالْأَص وهو هنع زرحالت هِكنملَا ي ها ِلأَناهرِإنْ كَانَ يا وضِة أَيفْحِبالن نمضي.   

 لُهطَأَ   :قَوا أَوِلم اِمنض وا فَهِقطَار قَاد نمو   

اِقلَِة ِلأَنلَى الْعكُونُ عيو هتِدي ِمناٍن ضسإن ِعريِطئَ بفَِإنْ و هآِخرلُ الِْقطَاِر وِوي ِفيِه أَوتسيِة وايإلَى الِْجن لَه بقَرم ه.  

 لُهقَو :  

   وِإنْ كَانَ معه ساِئق فَالضمانُ علَيِهما  

ك وِإنْ ربطَ رجلٌ بِعريا إلَى الِْقطَاِر ، والْقَاِئد لَا يعلَم فَوِطئَ الْمربوطُ إنسانا فَقَتلَه فَعلَى عاِقلَِة الْقَاِئِد ِلاشِتراِكِهما ِفي ذَِل
 الراِبِط ِلأَنه هو الَِّذي أَوقَعهم ِفي هِذِه الْعهدِة وهذَا إذَا الديةُ ِلأَنه يمِكنه ِصيانةُ الِْقطَاِر ِمن ربِط غَيِرِه ثُم يرِجعونَ علَى عاِقلَِة

ا دلَالَةً فَلَا ربطَ ، والِْقطَار يِسري أَما إذَا ربطَ ، والِْإِبلُ ِقيام ثُم قَادها ضِمن الْقَاِئد ِلأَنه قَاد بِعري غَيِرِه ِبغيِر أَمِرِه لَا صِرحيا ولَ
 لَهٍل فَقَتجلَى رلُ عالِْحم اِت أَووالْأَد اِئرس أَو اماللِّج أَو جرالس قَعةً فَوابد اقس نمِة وايِه كَذَا ِفي الِْهدلَيع ا لَِحقَهِبم ِجعري
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 والْأَحكَام ِفيِه ومن أَرسلَ بِهيمةً وكَانَ لَها ساِئقًا فَأَصابت ِفي فَوِرها إنسانا أَو ضِمن ِلأَنَّ الْوقُوع ِلتقِْصِريِه ِبترِك الربِط ،
وِملُ الستحِة يِهيمنَ الْبدأَنَّ ب قالْفَرو ، نمضي ِرِه لَمئًا ِفي فَويش ابأَصا ولَ طَاِئرسِإنْ أَرو هِمنئًا ضيش ، قُهوس ِبرتفَاع ق

 رشع رآخ هحرجةً واِحدةً واحلًا ِجرجر حرلًا ججأَنَّ ر لَواٌء ، ووس همدعِق ووالس ودجو ارفَص قوِملُ الستحلَا ي رالطَّيو
ِلأَنَّ الِْإنسانَ قَد يموت ِمن ِجراحٍة واِحدٍة ولَا يموت ِمن عشِر ِجراحاٍت ِجراحاٍت فَمات ِمن ذَِلك فَالديةُ علَيِهما ِنصفَاِن 

 عبس هقَرعلٌ وجر هحرِإنْ جِة واِقياِت الْباحالِْجر كُونُ ِمنلَ يمتاحِة واِحدِة الْواحالِْجر ِمن توكُونَ الْملَ أَنْ يمتفَاح
لُوعجيِة ويالد فِل ِنصجلَى الركُلِِّه فَع ذَِلك ِمن اتفَم يحِبِه الر تمر رجح هابأَصةٌ ويح هتشهن   

وكَذَا لَو جرحه رجلٌ ِجراحةً الْباِقي كُلُّه ِجراحةً واِحدةً فَكَأَنه مات ِمن ِجنايتيِن إحداهما هدر ، والْأُخرى مضمونةٌ 
شاةٌ ِلقَصاٍب : وجرحه آخر ثُم انضم إلَى ذَِلك ما ذَكَرناه فَِإنَّ علَى كُلِّ واِحٍد ثُلُثَ الديِة ويهدر الثُّلُثُ قَالَ ِفي الِْهدايِة 

 الْمقْصود هو اللَّحم فَلَا يعتبر إلَّا النقْصانُ ، وِفي عيِن غَيِر بقَرِة الْجزاِر وجزوِرِه ربع فُِقئَت عينها فَِفيها ما نقَصها ِلأَنَّ
الرِل ، ومِم كَالْحى اللَّحِسو قَاِصدا مِس ِلأَنَّ ِفيهالْفَراِر ، والِْحمِل ، وغِن الْبيكَذَا ِفي عِة والِْقيم هِلأَناثَِة والِْحركُوِب ، و

   .إنما يمِكن إقَامةُ الْعمِل ِبها ِبأَربعِة أَعيٍن عيناها وعينا الْمستعِمِل فَكَأَنها ذَات أَربعِة أَعيٍن فَيِجب الربع ِبفَواِت أَحِدها 

  

   مساِئلُ  

قْتلِْني فَقَتلَه عمدا لَا ِقصاص علَيِه ِللشبهِة ، وقَالَ زفَر علَيِه الِْقصاص وأَما الديةُ فَروى الْحسن عن أَِبي اُ: إذَا قَالَ ِلرجٍل 
يِة علَيِه الديةُ وهو قَولُ أَِبي يوسف ومحمٍد وِإنْ حِنيفَةَ أَنه لَا ِديةَ علَيِه قَالَ ِفي الْكَرِخي وهو الصِحيح ، وِفي الروايِة الثَّاِن

اُقْتلْ عبِدي أَو اقْطَع يده فَفَعلَ لَم يضمن ، وِإنْ قَالَ اُقْتلْ أَِخي : قَالَ اقْطَع يٍد أَو افْقَأْ عيِني فَفَعلَ لَا شيَء علَيِه وِإنْ قَالَ 
   .ِرثُه فَقَتلَه وجبت الديةُ ِفي ماِل الْقَاِتِل وهو وا

 لُهقَو:   هفِْديت ا أَوِبه هفَعدا أَنْ تإم لَاهوطٍَأ ِقيلَ ِلمةَ خايِجن دبى الْعنِإذَا جو   

لِْقصاص ثُم الْواِجب الْأَصِلي ِفي قَتِل الْخطَِأ هو الدفْع دونَ الِْفداِء ؛ قَيد ِبالْخطَِأ ِلأَنه إذَا قَتلَ رجلًا عمدا أَوجب علَيِه ا
 اِجبأَنَّ الْو ِحيحلَاِم الصالِْإس رفَخ ذَكَرِة واياِجِب كَذَا ِفي الِْهدلِّ الْوحاِت مِد ِلفَوبِت الْعوِبم بوجقُطُ الْمسذَا يِلهو

أَصِلي هو الِْفداُء ثُم الْمولَى إذَا اختار الِْفداَء فَمات الْعبد بعد اخِتياِرِه الِْفداَء لَم يسقُطْ الِْفداُء ِلأَنه ِباخِتياِرِه نقَلَ الْحق ِمن الْ
ارتخلَ أَنْ يقَب اتِإنْ مِتِه وِد إلَى ِذمبِة الْعقَبر تمي ِد فَِإنْ لَمبِة الْعقَبلِّقًا ِبرعتكَانَ م قَّهِه ِلأَنَّ حلَيع ِنيجالْم ققَطَ حئًا سيش 

ى أَنْ يقْتص وِإنْ كَانَ خطَأً ولَِكن الْمولَى قَتلَه صار مختارا ِللْأَرِش فَِإنْ قَتلَه أَجنِبي إنْ كَانَ عمدا بطَلَت الِْجنايةُ وِللْمولَ
 ارتإذَا اخ ِش ثُما ِللْأَرارتخم ِصريِة لَا يالِْقيم ِفي ِتلْك فرصت ى لَوتح ريخلَا يِة وايالِْجن ِليا إلَى وهفَعدةَ ولَى الِْقيموذَ الْمأَخ

دعب رشأَعاَء ولَى الِْفدوِنيفَةَ الْمأَِبي ح دِعن ذَِلك ِجدلَى إلَى أَنْ يوِة الْمكُونُ ِفي ِذميِد وبلَى الْعلَى عوِبيلَ ِللْملَا س ذَِلك 
 حق وِلي الِْجنايِة ِفي رقَبِة الْعبِد وِعندهما إذَا لَم يكُن ِفي يِد الْمولَى وقْت اِلاخِتياِر ِمقْدار الْأَرِش كَانَ اخِتياره باِطلًا وكَانَ
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.  

 لُهقَو :  

   فَِإنْ دفَعه ملَكَه وِلي الِْجنايِة وِإنْ فَداه فَداه ِبأَرِشها  

تاِء حالِْفدفِْع ، والد ئًا ِمنيلَى شوالْم رتخي ا فَِإنْ لَمالح هملْزي كُلُّ ذَِلكِه ولَيع ِنيجالْم قطَلَ حب دبالْع اتى م.  

 لُهقَو :  

   فَِإنْ عاد فَجنى كَانَ حكْم الِْجنايِة الثَّاِنيِة حكْم الْأُولَى  

   فَكَأَنهامعناه بعد الِْفداِء ِلأَنَّ الْمولَى لَما فَداه فَقَد أَسقَطَ الِْجنايةَ عن رقَبِتِه 

 كُنت لَم.  

 لُهقَو :  

إما أَنْ تدفَعه إلَى وِلي الِْجنايتيِن يقْتِسماِنِه علَى قَدِر حقَّيِهما وِإما أَنْ تفِْديه ِبأَرِش كُلِّ : فَِإنْ جنى ِجنايتيِن ِقيلَ ِللْمولَى  
   واِحدٍة ِمنهما 

ت هِش ِلأَنأَر فِن ِنصيالْع شأَثْلَاثًا ِلأَنَّ أَر اهمسِر اقْتالْآخ نيفَقَأَ عا واِحدلَ وِتِه فَِإذَا قَتقَبةَ ِبرالثَّاِني عنمِتِه لَا يقَبالْأُولَى ِبر لُّقع
  .ِهم فَِإنْ اختار الْمولَى الِْفداَء فَداه ِبجِميِع أُروِشِهم النفِْس وكَذَا إذَا كَانوا جماعةً اقْتسموه علَى قَدِر أُروِش

 لُهقَو :  

   فَِإنْ أَعتقَه الْمولَى وهو لَا يعلَم ِبالِْجنايِة ضِمن الْأَقَلَّ ِمن ِقيمِتِه وِمن أَرِشها  

ارتخم كُني لَم لَمعي ا لَملَم هالْأَقَلُّ ِلأَنَّ ِلأَن ها لَِزممِإنانُ ومالض هملْزِة فَيايالِْجن ِليو قا حِبه لَّقعةً تقَبر لَكهتاس هاِء إلَّا أَنا ِللِْفد
ِد أَقَلَّ فَلَمبةُ الْعِقيم تِإنْ كَانو اهِه ِسولَيع سإنْ كَانَ أَقَلَّ فَلَي شا الْأَرهلَدوتةً فَاساِريج تكَذَا إذَا كَانا واهِق ِسوِبالِْعت لَفتي 

  .أَو دبرها فَهو علَى هذَا 

 لُهقَو :  

  شِه الْأَرلَيع بجِة وايالِْعلِْم ِبالِْجن دعب قَهتأَع أَو هاعِإنْ بو   

هربد أَو هبهكَذَا إذَا وِقِه وِه ِبِعتلَيع ِنيجالْم ركَذَا إذَا أَماِء وِللِْفد ارتخم وِه فَهلَيع ِنيجالْم ِمن هاعِرِه فَِإنْ بيِبِه ِلغ أَقَر أَو 
يِه قَام مقَامه ِفي الِْعتِق وِإنْ استخدمه الْمولَى بعد الِْعلِْم فَأَعتقَه صار مختارا ِللِْفداِء إذَا كَانَ عاِلما ِبالِْجنايِة ِلأَنَّ الْمجِني علَ

ه أَو ادفَع: ِبالِْجنايِة فَعِطب ِبالِْخدمِة فَلَا ضمانَ علَيِه ولَا يكُونُ هذَا اخِتيارا فَِإنْ أَجره نقَض الْحاِكم الِْإجارةَ ، وقَالَ ِللْمولَى 
افِْدِه ، والِْإجارةُ ، والرهن لَيست ِباخِتياٍر ، ولَو كَاتب الْعبد ثُم عجز فَِإنْ كَانَ بعد الِْعلِْم ِبالِْجنايِة فَعلَيِه الْأَرش ِعند أَِبي 

   حِنيفَةَ وأَِبي يوسف وِإنْ
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   .ه ادفَعه أَو افِْدِه ، والتزِويج لَا يكُونُ اخِتيارا كَانَ لَم يعلَم ِبها ِقيلَ لَ

 لُها   :قَوِتهايِش ِجنأَر ِمنِتِه وِقيم لَى الْأَقَلَّ ِمنوالْم ِمنةً ضايلَِد ِجنالْو أُم أَو ربدى الْمنِإذَا جو   

نُ علَى سيِدِه ِفي ماِلِه دونَ عاِقلَِتِه حالَّةً وكَذَا أُم الْولَِد فَِإنْ قَتلَ الْمدبر قَِتيلًا خطَأً أَو جنى علَيِه اعلَم أَنَّ ِجنايةَ الْمدبِر تكُو
 وِمن أَرِش الِْجنايِة ِلأَنه لَا حق ِلوِلي الِْجنايِة ِفي ِفيما دونَ النفِْس فَذَِلك كُلُّه علَى الْمولَى ويكُونُ علَيِه الْأَقَلُّ ِمن ِقيمِة الْمدبِر

 لُهقَوِبِري ودالت موى لَا ينج موِر يبدةُ الْمِقيم ربتعيِة والِْقيم لَى ِفي أَكْثَِر ِمنوالْم ِمن عنلَا مِش والْأَر ِمن أَكْثَر :والْم ِمنلَى ض
  .الْأَقَلَّ ِمن ِقيمِتِه وذَِلك ِفي أُم الْولَِد ثُلُثُ ِقيمِتها ، وِفي الْمدبِر الثُّلُثَاِن 

 لُهقَو :  

   فَِإنْ جنى ِجنايةً أُخرى وقَد دفَع الْمولَى الِْقيمةَ ِللْأَوِل ِبقَضاِء قَاٍض فَلَا شيَء علَيِه  

م هفِْع ِلأَنلَى الدع وربج.  

 لُهقَو :  

   يتبع وِلي الِْجنايِة الثَّاِنيِة وِلي الِْجنايِة الْأُولَى  

  .فَيشاِركُه ِفيما أَخذَ 

 لُهقَو :  

   إنْ شاَء اتبع الْمولَى وِإنْ شاَء اتبع وِلي الِْجنايِة الْأُولَى وِإنْ كَانَ الْمولَى دفَع الِْقيمةَ ِللْأَوِل ِبغيِر قَضاٍء فَالْوِلي ِبالِْخياِر  

مولَى وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما الدفْع ِبقَضاٍء وِبغيِر قَضاٍء واِحد ويتبع الثَّاِني الْأَولَ ولَا سِبيلَ لَه علَى الْمولَى ِلأَنَّ الْ
 ِندتسِر يبداِت الْمايِنيفَةَ إنَّ ِجنِلأَِبي حو نمضفِْع فَلَا يا ِبالديدعتم كُني ِة فَلَمِة الثَّاِنيايالِْجن ِليِلو قلَا حِل وإلَى الْأَو فَعد

ى ِبِه ماِنعا فَِإنْ دفَعها ِبقَضاٍء فَقَد زالَت يده عنها ِبغيِر اخِتياِرِه فَلَا يضمن وِإنْ ضمانها إلَى التدِبِري الساِبِق الَِّذي صار الْمولَ
ِمِني أَيضاِر ِفي تكَانَ الثَّاِني ِبالِْخيالثَّاِني و قِبِه ح لَّقعا تِل مِللْأَو لَّمس اٍء فَقَدِر قَضيا ِبغهفَعاَءدا شِهم   

ويعتبر ِقيمةُ الْمدبِر يوم جنى لَا يوم الْمطَالَبِة ولَا يوم التدِبِري وأَما ِجنايةُ الْمكَاتِب فَِهي علَى نفِْسِه دونَ سيِدِه ودونَ الْعاِقلَِة 
   .الْأَقَلِّ ِمن ِقيمِتِه وِمن أَرِش ِجنايِتِه ِلأَنَّ أَكْسابه ِلنفِْسِه فَيحكَم علَيِه ِب
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 لُهلَى   :قَوع قِْدرٍة يدِفي م هقُضني ِه فَلَملَيع دهأَشقِْضِه وِبن هاِحبص فَطُوِلب ِلِمنيساِئطُ إلَى طَِريِق الْمالَ الْحِإذَا مو
م ِمنقَطَ ضى ستا حقِْضِه ِفيهن الٌ لَمم انٌ أَوسِبِه إن ِلفى تتقِْضِه حِبن طَاِلبي ِإنْ لَماٍل وم فٍْس أَون ِفيِه ِمن ِلفا ت

 نمضي   

الْما ، ويدعتم كُني اِء ِفي ِملِْكِه فَلَملَ الِْبنا ِلأَنَّ أَصِويتسِلِه مأَو ِمن هاؤذَا إذَا كَانَ ِبنها وأَمو ، نمضِلِه فَلَا يِر ِفعيلَ ِلغصلُ حي
 ِمن ِلفا تم ِرِه ثُماِء غَيواِء ِفي هِبالِْبن دعتم هلَا ِلأَن ِمِه أَمدِبه اٌء طُوِلبوقُوِطِه سِبس ِلفا تم ِمناِئلًا ضاِئِه مِتدِفي اب اهنإذَا ب

  .ى الْعاِقلَِة وما تِلف ِمن ماٍل فَهو ِفي ماِلِه نفٍْس فَهو علَ

 لُهقَو :  

  هاِحبص طُوِلبو   

ِه ِلأَنه غَير ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ التقِْدمي إلَى الْمرتِهِن ، والْمستأِْجِر ، والْمستِعِري ، والساِكِن لَا يِصح ِلأَنه لَا يتمكَّن ِمن نقِْض
ماِلٍك فَِإنْ تقَدم إلَيِهم وأَشهد علَيِهم فَذَِلك باِطلٌ ولَا يلْزمهم شيٌء ِلأَنهم لَا يمِلكُونَ نقْض الْحاِئِض ويِصح التقِْدمي إلَى 

 يقِْضي الدين ويهِدمه وكَذَا الْمؤجر ِلأَنَّ الِْإجارةَ تفْسخ ِللْأَعذَاِر وهذَا عذْر ، الراِهِن ، والْمؤجِر ِلأَنَّ الراِهن يمِكنه أَنْ
 يعِني إذَا لَم ينقُضه ويِصح التقَدم إلَى الْأَِب ، والْوِصي وأُم الْيِتيِم ِفي هدِم حاِئِط الصِغِري ويكُونُ الضمانُ ِفي ماِل الْيِتيِم

حتى انهدم وحصلَت ِمنه ِجنايةٌ فَِهي لَاِزمةٌ ِللصِغِري فَما كَانَ ِمنها يلْزم ِفي ماِل الْباِلِغ فَهو لَاِزم ِفي ماِل الصِغِري وما كَانَ 
ِة الصِغِري ويِصح التقَدم إلَى الْمكَاتِب ِلأَنَّ الِْولَايةَ لَه وِإلَى الْعبِد التاِجِر سواٌء كَانَ مديونا ِمنه علَى عاِقلَِة الْباِلِغ فَهو علَى عاِقلَ

   انَأَو لَا ِلأَنَّ النقْض إلَيِه ثُم التاِلف ِبالسقُوِط إنْ كَانَ مالًا فَهو ِفي رقَبِة الْعبِد وِإنْ كَ

نفْسا فَهو علَى عاِقلَِة الْمولَى وصورةُ الطَّلَِب أَنْ يقُولَ الْمتقَدم إنَّ حاِئطَك هذَا ماِئلٌ أَو مخوف أَو متصدع فَانقُضه قَبلَ 
 مقَدتقُولَ الْماِد أَنْ يهةُ الِْإشورصئًا ويش ِلفتيقُطَ وسا : أَنْ يمِإنذَا واِئِطِه هِم حدذَا ِفي هت إلَى همقَدت ي قَدوا أَندهاش
  .يِصح الِْإشهاد إذَا كَانَ الْحاِئطُ ماِئلًا أَو واِهيا أَو مخوفًا 

لتقَدم إلَيِه حتى لَو تقَدم إلَيِه ولَم يفْعلْ حتى انهدم لَِزمه ما وِقيلَ الِْإشهاد لَيس ِبشرٍط وِإنما الشرطُ الْمطَالَبةُ ِبالنقِْض ، وا
 رجٍل تِلف ِبِه ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى وِإنما ذَكَر الِْإشهاد تحرزا عن الْجحوِد كَما ِفي طَلَِب الشفْعِة وتقْبلُ شهادةُ

وامرأَتيِن علَى التقَدِم ِلأَنها لَيست ِبشهادٍة علَى الْقَتِل ، ولَو باع الدار بعد ما أَشهد علَيِه وقَبضها الْمشتِري بِرئ ِمن ضماِنِه 
ضا ِبالْواِنيكَانَ ج هاِح ِلأَنناِع الْجرِبِخلَاِف إش ِهدشي لَم هِري ِلأَنتشلَى الْمانَ عملَا ضأُ وربِع فَلَا ييِبالْب ذَِلك فَِسخني لَمِع و

 اِمنض وفَه اهرتا اشم دعِه بلَيع دهِه فَِإنْ أَشلَيع.  

 لُهقَولَى الْ: وفُوِس عالن ِمن ِلفا تم أَي ِلفا تم ِمنا ضِإنْ كَانَ ماثَ والِْمري مرحلَا ياِشٍر وبم رغَي هِه ِلأَنلَيةَ علَا كَفَّاراِقلَِة وع
نْ كَانَ أَقَلَّ فَِفي ماِلِه دونَ النفِْس إنْ بلَغَ أَرشه ِمن الرجِل ِنصف عشِر ِديِتِه وِمن الْمرأَِة عشر ِديِتها فَهو علَى الْعاِقلَِة أَيضا وِإ

وأَما ما تِلف ِبِه ِمن الدواب أَو الْعروِض فَِفي ماِلِه خاصةً ِلأَنَّ الْعاِقلَةَ لَا تعِقلُ الْأَموالَ وِإنْ أَنكَرت الْعاِقلَةُ أَنَّ الدار لَه لَا 
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د علَى ثَلَاثَِة أَشياَء علَى التقَدِم إلَيِه وعلَى أَنه مات ِمن سقُوِطِه وعلَى أَنَّ الدار لَه وِإنْ أَقَر عقْلَ علَيِهم حتى تشهد الشهو
   صاِحب الداِر ِبهِذِه الْأَشياِء الثَّلَاثَِة لَِزمه الضمانُ ِفي

 لُهقَواِقلَِة وونَ الْعاِلِه دفَلَ: م طْلُبي بذَه لَِكنطْ وفَري ا إذَا لَمأَمطَ وفَر هِلأَن ِمنقِْضِه ضلَى نا عِفيه قِْدرٍة يدِفي م هقُضني م
ِه ِلأَنلَيانَ عملَا ض هالًا فَِإنم ا أَوفْسن لَفأَتقَطَ وفَس فَكَانَ ِفي طَلَِب ذَِلك هِدمهي نم ِهدشي لَم لَوالَِتِه ، وإز ِمن كَّنمتي لَم ه

علَى الْحاِئِط فَسقَطَ فَأَشهد علَى النقِْض فَتعقَّلَ ِبِه إنسانٌ ضِمن إجماعا وِإنْ أَشهد علَى الْحاِئِط الْماِئِل فَسقَطَ بعد الِْإشهاِد 
قِْضِه أَوقَّلَ ِبنعلَا فَت فوسأَِبي ي دِعنقِْض ولَى النع ادهاِئِط إشلَى الْحع ادها ِلأَنَّ الِْإشمهدِعن ِمنض لَكانٌ فَهساِبِه إنرِبت 

 فَتعثَّر ِبالْقَِتيِل غَيره فَعِطب لَا يضمن يضمن إلَّا إذَا أَشهد علَى النقِْض ، ولَو سقَطَ الْحاِئطُ الْماِئلُ علَى إنساٍن بعد الِْإشهاِد
ِلأَنَّ رفْع الْميِت لَيس علَى صاِحِب الْحاِئِط وِإنما هو إلَى أَوِلياِء الْميِت وِإنْ عِطب ِبجرٍة أَو خشبٍة كَانت علَى الْحاِئِط 

  . ِملِْكِه ضِمنه ِلأَنَّ التفِْريع إلَيِه فَِإنْ كَانت ِفي ِملِْك غَيِرِه لَم يضمن ِلأَنَّ التفِْريغَ إلَى ماِلِكها فَسقَطَت ِبسقُوِطِه وِهي ِفي

 سمخ ِمنا ضانسلَ إنفَقَت ِدِهملَى أَحع دهٍة أَشسمخ نياِئطُ بِة إذَا كَانَ الْحايذَا قَالَ ِفي الِْهدهاِقلَِتِه ولَى عكُونُ عيِة ويالد
ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما علَيِه ِنصف الديِة علَى عاِقلَِتِه ِلأَنه مات ِمن ِجنايتيِن بعضها معتبر وهو نِصيب من أَشهد علَيِه 

م ِصيبن وهو ردا ههضعبو هتعلَسو بقْرع هغَتلَدانٌ وسإن هحرا إذَا جكَم فصالن نمضِن فَييما ِقسِه فَكَانلَيع ِهدشي لَم ن
 ِمن ِفعِل الْحاِئِط فَيِجب علَى قَدِر حيةٌ وعقَره أَسد فَمات ِمن الْكُلِّ فَِإنه يضمن النصف كَذَِلك هذَا وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه كَانَ

  .الِْملِْك 

 لُهقَو :  

  يِذم أَو ِلمسقِْضِه مِبن هطَاِلبِوي أَنْ يتسيو   

مكُلَّه اسِلأَنَّ الن   

 كَانَ أَو امرأَةً حرا كَانَ أَو عبدا مكَاتبا كَانَ مدبرا أَو شركَاُء ِفي الْمروِر فَيِصح التقَدم إلَيِه ِمن كُلِّ واِحٍد ِمنهم رجلًا
  .مسِلما كَانَ أَو ِذميا 

 لُهقَو :  

   وِإنْ مالَ إلَى داِر رجٍل فَالْمطَالَبةُ إلَى ماِلِك الداِر خاصةً  

   .نٌ فَلَهم أَنْ يطَاِلبوه سواٌء سكَنوها ِبِإجارٍة أَو عاِريٍة ِلأَنَّ الْحق لَه وِإنْ كَانَ ِفيها سكَّا

 لُهِر   :قَوةُ الْآخا ِديهاِحٍد ِمناِقلَِة كُلِّ ولَى عا فَعاتاِن فَمفَاِرس مطَدِإذَا اصو   

ا فَعدما إذَا كَانَ عطَأً أَمخ امِطدذَا إذَا كَانَ اِلاصاِحٍد هطَِأ كُلَّ وأَنَّ ِفي الْخ قالْفَرِر ، وِة الْآخِدي فا ِنصمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ و
ا يِصح ِمنهما مات ِمن صدمِة صاِحِبِه فَالْموت مضاف إلَى ِفعِل صاِحِبِه ِلأَنَّ ِفعلَه ِفي نفِْسِه مباح وهو الْمشي ِفي الطَِّريِق فَلَ

سببا ِللضماِن ويكُونُ ملْزم كُلِّ واِحٍد ِمنهما علَى عاِقلَِتِه ِفي ثَلَاِث ِسِنني وأَما إذَا اصطَدما عمدا فَماتا فَِإنهما ماتا ِبِفعلَيِن 
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 غَيِرِه ، ولَو أَنَّ رجلَيِن مدا حبلًا وجذَبه كُلُّ واِحٍد ِمنهما إلَى نفِْسِه محظُوريِن وقَد مات كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبِفعِلِه وِفعِل
داِن هكُونيا وانَ ِفيِهمما فَلَا ضوِرِهملَى ظُها عِميعقَطَا جٍه إنْ سجلَى ثَلَاثَِة أَوذَا عا فَهاتقَطَا فَما فَسمهنيب قَطَعا ِلأَنَّ كُلَّ فَانر

واِحٍد ِمنهما مات ِبِجنايِتِه علَى نفِْسِه إذْ لَو أَثَّر ِفعلُ صاِحِبِه ِفيِه لَجذَبه إلَى نفِْسِه فَكَانَ يسقُطُ علَى وجِهِه وِإنْ سقَطَا 
ِة الْآخِر ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما مات ِبجذِْب الْآخِر وقُوِتِه وِإنْ سقَطَ جِميعا علَى وجوِهِهما فَِديةُ كُلِّ واِحٍد ِمنهما علَى عاِقلَ

  .أَحدهما علَى قَفَاه ، والْآخر علَى وجِهِه فَِديةُ الساِقِط علَى وجِهِه علَى عاِقلَِة الْآخِر 

همفَد لَى قَفَاهقَطَ عا الَِّذي سأَمانُ وما فَالضاتقَطَا فَما فَسمهرغَي ا قَاِطعمهنيلَ ببالْح ِإنْ قَطَعفِْسِه وِل نِفع ِمن اتم هِلأَن رده 
 هذَبِد أَِبيِه جِفي ي ِبيكَانَ ص لَواِقلَِتِه ، ولَى عكُونُ عيو هِمن لَافلَى الْقَاِطِع ِلأَنَّ الِْإتى عتح ِسكُهمي الْأَبِدِه ، وي لٌ ِمنجر

مات فَِديته علَى الْجاِذِب ويِرثُه أَبوه ِلأَنَّ الْأَب ممِسك لَه ِبحق والْجاِذب متعد فَكَانَ الضمانُ علَيِه ، ولَو تجاذَب رجلَاِن 
ِعي أَندا يمهدأَحا وِبيصرالْآخو ، هناب ه   

 وفَه وهأَب ها أَنمهدأَح معلَِد إذَا زِن ِفي الْوياِزعنتِلأَنَّ الْم هتِدي هدبع هِعي أَندلَى الَِّذي يا فَعذِْبِهمج ِمن اتفَم هدبِعي عدي
صار إمساكُه ِبحق وجذْب الثَّاِني ِبغيِر حق فَضِمن ، ولَو أَنَّ رجلًا ِفي يِدِه ثَوب وتشبثَ أَولَى ِمن الَِّذي يدِعي أَنه عبده فَ

ع رجٍل فَجذَب ِبِه آخر فَجذَبه صاِحب الثَّوِب ِمن يِدِه فَتخرق ضِمن الْممِسك ِنصف الْخرِق ، ولَو أَنَّ رجلًا عض ِذرا
 فَلَه ررض ضاِع ِلأَنَّ الْعالذِّر شأَر اضالْع نمضيو ردانُ هنِر فَالْأَساِع الْآخِذر ملَح بذَهو هاننأَس قَطَتفَِمِه فَس ِمن هاعِذر

ِمن هثُ ِمندحا يذِْب فَمفِْسِه ِبالْجن نع هفَعدلَى أَنْ يع لَسٍل فَججِب رنلٌ ِبججر لَسج لَوو ، هنمضاِن لَا ينقُوِط الْأَسس 
صار ثَوِبِه وهو لَا يعلَم فَقَام صاِحب الثَّوِب فَانشق ثَوبه ِمن جلُوِس هذَا ضِمن ِنصف الشق ِلأَنه لَيس لَه أَنْ يجِلس علَيِه فَ

 هدي رالْآخ ذَبٍل فَججِد رذَ ِبيلًا أَخجأَنَّ ر لَوانُ ، ومالض مقَسذِْب فَانالْجلُوِس ، والْج ِمن لَفلَ التصح قَدا ويدعت ذَِلك
ِه ولَيَء عيفَلَا ش هاِفحصا ِليذَهإنْ كَانَ أَخ اتفَم اِذبقَطَ الْجا فَسلَه ِسكمالْم ِمنا ضهذَبفَج ا فَأَذَاههِصرعا ِليذَهِإنْ أَخ

 نِر عرِللض اِفعد وا فَههِصرعأَنْ ي ادا إذَا أَرأَمفِْسِه ولَى نا عاِنيج ارٍر فَصرِر ضغَي ا ِمنلَه ذَبكَأَنْ ج هافَحإذَا ص هِلأَن هتِدي
   .ِه فَلَِزم الْممِسك الضمانُ وِإنْ انكَسرت يد الْممِسِك لَم يضمن الْجاِذب هذَا كُلُّه ِفي الْكَرِخي نفِْس

  

   مسأَلَةٌ  

الديِة أَثْلَاثًا ذَِلك أَنَّ ثَلَاثَ جواٍر كُن يلْعبن رِوي عن عِلي رِضي اللَّه عنه أَنه قَضى علَى الْقَاِرصِة ، والْواِقصِة ، والْقَاِمصِة ِب
 ِليلَ ععا فَجقُهنع قدةُ فَاناِكبالر قَطَتةُ فَسكُوبرالْم تصةَ فَقَمكُوبرالْم تصالثَّاِلثَةُ فَقَر اَءتى فَجرالْأُخ ناهدإح تِكبفَر

ع اللَّه ِضيأَنَّ ر ِويرا وفِْسهلَى نع تانةَ أَعاِقصقَطَ الثُّلُثَ ِلأَنَّ الْوأَسِة الثُّلُثَ ولَى الْقَاِمصعِة ويِة ثُلُثَ الدلَى الْقَاِرصع هن
ع هنع اللَّه ِضير ِليى عفَقَض اتفَم ِدِهملَى أَحع قَطَتلَةً فَسخوا ندةً مرشع رشقَطَ الْعأَسِة ويِر الدشِبع مهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ و

   .ِلأَنَّ الْمقْتولَ أَعانَ علَى نفِْسِه 
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   وِإذَا قَتلَ رجلٌ عبدا خطَأً فَعلَيِه ِقيمته   :ه ولُقَ

 هتِقيم تٍم فَِإنْ كَانهِة آلَاِف ِدررشلَى عع ادزكُونُ لَا ييو اِهمرةَ درشِة آلَاٍف إلَّا عرشِه ِبعلَيع قُِضي أَكْثَر ةَ آلَاٍف أَورشع
  .ذَِلك علَى الْعاِقلَِة ِفي ثَلَاِث ِسِنني وهذَا قَولُهما 

ماٍل فَوجبت الِْقيمةُ باِلغةً ما بلَغت ولَهما أَنها ِجنايةٌ علَى وقَالَ أَبو يوسف تِجب ِقيمته باِلغةً ما بلَغت ِلأَنها ِجنايةٌ علَى 
 لُهقَوا وِميعج ِلِهمِد ِفي قَوبِل الْعةُ ِبقَتالْكَفَّار ِجبتو رلَى الْحِة عايِة كَالِْجنيلَى الدع ادزفَلَا ي ِميفِْس آدةَ : نرشإلَّا ع اِهمرد

   .إنما قُدر النقْصانُ ِبها ِلأَنَّ لَها أَصلًا ِفي الشرِع ِمن تقِْديِر ِنصاِب السِرقَِة ، والْمهِر 

 لُهٍم   :قَوهةُ آلَاِف ِدرسمِة خيلَى الدا عهتِقيم تادِة إذَا زِفي الْأَمو   

.  

عشرةَ دراِهم وهو ظَاِهر الروايِة ِلأَنَّ هِذِه ِديةُ الْحرِة فَينقُص ِمنها عشرةٌ كَما ينقُص ِمن ِديِة الرجِل ، وِفي الِْهدايِة إلَّا 
 ِنصف ِديِة الرجِل فَاعتِبر ِفي الْأَمِة أَنْ لَا تِزيد والْمذْكُور ِفي الْقُدوِري ِروايةُ الْحسِن عن أَِبي حِنيفَةَ ووجهها أَنَّ ِديةَ الْحرِة
   .علَى ِديِة الْحرِة فَِإذَا كَانت ِقيمتها خمسةَ آلَاٍف كَانَ اعِتبار النقْصاِن خمسةً 

 لُهقَو:   اِهمرةَ دسمةُ آلَاٍف إلَّا خسمِد خبِد الْعِفي يو   

أَنَّ الْيد ِمن الْآدِمي ِنصفُه فَيعتبر ِبكُلِِّه وهذَا إذَا كَانت ِقيمته عشرةَ آلَاٍف أَو أَكْثَر أَما إذَا كَانت خمسةَ آلَاٍف فَِإنه يِجب ِل
تا ِقيمدبع بغَص لَواٍن ، وقْصِر نغَي ِمائٍَة ِمنسمخا أَلْفَاِن واعمإج تلَغا بةً ماِلغةُ بيالد تبجِدِه وِفي ي لَكونَ أَلْفًا فَهرِعش ه

وكَذَا إذَا غَصب أَمةً ِقيمتها ِعشرونَ فَماتت ِفي يِدِه فَعلَيِه ِقيمتها إجماعا ِلأَنَّ ضمانَ الْغصِب ضمانُ الْماِليِة لَا ضمانَ 
آدِميِة ِلأَنَّ الْغصب لَا يرد إلَّا علَى الْماِل أَلَا ترى أَنَّ الْحر لَا يضمن ِبالْغصِب ِلأَنَّ ضمانَ الْغصِب يقْتِضي التمِليك ، والْحر الْ

 ِبحمى أَو فَجأَةً فَلَا شيَء علَيِه وِإنْ كَانَ ِمن صاِعقٍَة أَو نهشته لَا يِصح ِفيِه التمِليك ومن غَصب صِبيا حرا فَمات ِفي يِدِه
 فَِإنَّ حيةٌ أَو أَكَلَه سبع فَعلَى عاِقلَِة الْغاِصِب الديةُ اسِتحسانا وِإنْ قَتلَ الصِبي نفْسه أَو وقَع ِفي ِبئٍْر أَو سقَطَ علَيِه حاِئطٌ

الْغاِصب ضاِمن ِديته علَى عاِقلَِتِه وِإنْ قَتلَه رجلٌ عمدا فَأَوِلياؤه ِبالِْخياِر إنْ شاُءوا اتبعوا الْقَاِتلَ فَقَتلُوه وِإنْ شاُءوا اتبعوا 
ِصِب ِفي ماِل الْقَاِتِل وِإنْ قَتلَه رجلٌ ِفي يِد الْغاِصِب خطَأً فَِللْأَوِلياِء أَنْ يتِبعوا الْغاِصب ِبالديِة علَى عاِقلَِتِه ويرِجع عاِقلَةُ الْغا

ِتلَ لَم يرِجع علَى الْغاِصِب أَيهما شاُءوا ِبالديِة إما الْغاِصب وِإما الْقَاِتلَ فَِإنْ اتبعوا الْغاِصب رجع علَى الْقَاِتِل وِإنْ اتبعوا الْقَا
  .ِلأَنَّ حاِصلَ الضماِن علَيِه 

 لُهقَو :  

   وكُلُّ ما يقَدر ِمن ِديِة الْحر فَهو مقَدر ِمن ِقيمِة الْعبِد  

لِْقيمةُ وما وجب ِفي الْحر ِفيِه ِنصف الديِة فَِفيِه ِمن الْعبِد ِنصف يعِني أَنَّ ما وجب ِفيِه ِمن الْحر الديةُ فَهو ِمن الْعبِد ِفيِه ا
اسذَا الِْقيلَى هعِة والِْقيم   
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اِن الْأَممى ضرجم ِريأُج هاِقلَةُ ِلأَنالْع لُهمحتفِْس لَا يونَ النا دِد ِفيمبلَى الْعةُ عايالِْجن ثُم هتطَأً فَِقيمخ دبلَ الْعا إذَا قَتأَماِل وو
  .علَى الْعاِقلَِة ِعندهما 

ا جلَا م دبى الْعنا جلَى مولٌ عمحم وا ها قُلْندبلَا عا ودماِقلَةُ عِقلُ الْععلَا ت رمِل عاِل الْقَاِتِل ِلقَوِفي م فوسو يقَالَ أَبو ِني
 مهِه ِمنإلَي بلَى أَقْرواِقلَةُ ِلأَنَّ الْمالْع ِملُهحِد لَا تبةَ الْعايِه فَِإنَّ ِجنلَيع.   

 لُهقَو:  ع فا ِنصهتةٌ ِقيمأَم أَو دبةٌ عِه غُرلَيا فَعتيا مِنينج أٍَة فَأَلْقَترام طْنلٌ بجر برِإنْ ضِة ويِر الدش   

 ِويا رلِْقِه ِلمخ دعب أَو لْقُهانَ خبتا اسم دعثَى بأُن ا أَوذَكَر ِننياٌء كَانَ الْجوِل سجِة الرِر ِديشع فِنص أَةً { أَيرأَنَّ ام
 ِبيى النا فَقَضتيا مِنينج أٍَة فَأَلْقَترام طْنب تبرا ضهتٍة ِقيمأَم ٍد أَوبٍة عرِة ِبغاِرباِقلَِة الضلَى عع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص

يِة الرجِل ولَم يستفِْسرهم أَنه ذَكَر أَم أُنثَى فَدلَّ علَى أَنَّ حكْمهما سواٌء وخمسِمائٍَة هو ِنصف عشِر ِد} خمسِمائَِة ِدرهٍم 
وعشر ِديِة الْمرأَِة وِهي علَى عاِقلَِة الضاِرِب ِعندنا ِفي سنٍة وقَالَ ماِلك ِفي ماِلِه وهذَا ِفي الْجِنِني الْحر وهو أَنْ تكُونَ 

فَيكُونُ الْولَد حرا فَيِجب ما ذَكَرنا ويكُونُ موروثًا عنه ولَا يكُونُ ِللْأُم الْمرأَةُ حرةً أَو أَمةً عِلقَت ِمن سيِدها أَو ِمن مغروٍر 
ذَِلك ِمن اتم ا ثُميح جرا فَِإنْ ختيم جرذَا إذَا خِرثُ هاِرثًا لَا يو اِربكَانَ الض لَوو ، اِلٍك ِللْأُمم دِعنةً ، واصِب خرالض 

  .تِجب الديةُ كَاِملَةً ، والْكَفَّارةُ 

 لُهقَو :  

   فَِإنْ أَلْقَته حيا  

  .ثُم مات فَِفيِه الديةُ كَاِملَةً وتِجب علَى الْعاِقلَِة 

 لُهقَو :  

   وِإنْ أَلْقَته ميتا ثُم ماتت فَعلَيِه ِديةٌ وغُرةٌ  

الد ِرثُ الْأُمتاِن وتِدي ِجبت الْأُم تاتم ثُم اتم ا ثُميح جرِإنْ خِنِني ولَاِف الْجةُ ِبِإترالْغو ، ِل الْأُمةُ ِبقَتي.  

  .ِمن ِديِتِه 

 لُهقَو :  

   وِإنْ ماتت ثُم أَلْقَته ميتا فَلَا شيَء ِفي الْجِنِني  

  .وتِجب ِديةُ الْأُم وِإنْ ماتت الْأُم ثُم خرج حيا ومات وجب ِديتاِن 

 لُهقَو :  

  هنوثٌ عروِنِني مِفي الْج ِجبا يمو   

 جرإذَا خ ِننيالْج ثَِتِه ثُمروِل ِلوقْتالْم نلُ عدالْبفِْسِه ، ولُ ندب هثُ ِلأَنوريِرثُ وا لَا يتيم جرِإنْ خثُ ووريِرثُ وا ييح.   
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وِفي ِخزانِة أَِبي اللَّيِث أَربعةٌ لَا يِرثُونَ ويورثُونَ الْمكَاتب ، والْمرتد ، والْجِنني ، والْقَاِتلُ وِإنْ أَلْقَت جِنينيِن يِجب غُرتاِن 
ا فَِإنْ خجرخ ثُم الْأُم تاتِإنْ مةُ واِرِب الْكَفَّارلَى الضعةٌ وِديةٌ وغُر ِجبا تتيم جرخ رالْآخو ، اتم ا ثُميا حمهدأَح جر

 ِدياٍت وسميت غُرةً ِلأَنها أَولُ مقَدٍر وجب ِبالِْجنايِة ميتيِن تِجب ِديةُ الْأُم وحدها وِإنْ خرجا حييِن ثُم ماتا تِجب ثَلَاثُ
   .علَى الْولَِد وأَولُ كُلِّ شيٍء غُرته كَما يقَالُ ِلأَوِل الشهِر غُرةُ الشهِر 

 لُهقَو  

   مِتِه ، ولَو كَانَ حيا وعشر ِقيمِتِه إنْ كَانَ أُنثَى وِفي جِنِني الْأَمِة إذَا كَانَ ذَكَرا ِنصف عشِر ِقي 

وصورته إذَا كَانت ِقيمةُ الْجِنِني الذَّكَِر لَو كَانَ حيا عشرةَ دناِنري فَِإنه يِجب ِنصف ِديناٍر وِإنْ كَانَ أُنثَى ِقيمتها عشرةٌ 
لٌ فَِإنْ ِقيلَ ِفي هذَا تفِْضيلُ الْأُنثَى علَى الذَّكَِر ِفي الْأَرِش وذَِلك لَا يجوز قُلْنا كَما لَا يجوز التفِْضيلُ فَكَذَا فَيِجب ِدينار كَاِم

ا ِلأَنَّ الْوجوب ِباعِتباِر قَطِْع النشِو لَا ِباعِتباِر لَا يجوز التسِويةُ أَيضا وقَد جاَءت التسِويةُ هنا ِباِلاتفَاِق فَكَذَا التفِْضيلُ وهذَ
 دعا با كَموشن عركُونُ أَسا تمبرو اِوي الذَّكَرسِو تشى الننعثَى ِفي مالْأُنِميِع ، وةَ ِفي الْجاِلِكيِة إذْ لَا ماِلِكيِصفَِة الْم

 جوزنا تفِْضيلَ الْأُنثَى علَى الذَّكَِر ، وِفي جِنِني الْأَمِة يعِني الْمملُوكَةَ ، والْمدبرةَ أَما جِنني أُم الْولَِد يِجب اِلانِفصاِل فَِلهذَا
ك حر فَضربها رجلٌ فَأَلْقَت جِنينها فَِإنَّ ِفيِه ما ِفي ما ِفي بطِْن: ِفيِه ما يِجب ِفي جِنِني الْحرِة وكَذَا إذَا قَالَ ِلأَمِتِه الْمملُوكَِة 

جِنِني الْحرِة قَالَ ِفي الِْهدايِة إذَا ضرب بطْن الْأَمِة فَأَعتق الْمولَى ما ِفي بطِْنها ثُم أَلْقَته حيا ثُم مات فَِفيِه ِقيمته حيا ولَا 
 ِجبِة تيونَ الدةُ دالِْقيم ِجبذَا تفَِله قاِل الرِفي ح كَانَ ذَِلك قَداِبِق وِب السرِبالض لَهقَت هِق ِلأَنالِْعت دعب اتِإنْ مةُ ويالد

 وِة فَهِنِني الْأَمِفي ج بجا ومو ِخيا قَالَ ِفي الْكَريح هتِقيم ِجبتونَ وا دِتِه ِلأَنَّ ماعس ا ِمنالذُ ِبِه حخؤاِرِب ياِل الضِفي م
  .النفِْس ِمن الرِقيِق ضمانه ضمانُ الْأَمواِل ِبدلَالَِة أَنه لَا يتعلَّق ِبِه ِقصاص ِبحاٍل ولَا كَفَّارةٌ 

 لُهقَو :  

   ولَا كَفَّارةَ ِفي الْجِنِني  

   ِلأَنها عِرفَت ِفي النفُوِس الْكَاِملَِة ، والْجِنني ناِقص ِبدِليِل نقْصاِن ِديِتِه وِلأَنَّ الْكَفَّارةَ إنما

 ازا جِبه عطَوفَِإنْ ت هاتيح لَمعلَا ي ِننيالْجِل ، وِبالْقَت ِجبت.  

   .ارةُ وقَالَ الشاِفِعي ِفيِه الْكَفَّ

 لُهٍة   :قَوِمنؤٍة مقَبر قطَأُ ِعتالْخِد ، ومِه الْعبةُ ِفي شالْكَفَّارو   

شيئًا لَم يجِزيه ما ِفي ولَا يجِزيِه الْمدبر وأُم الْولَِد ِلأَنَّ ِرقَّهما ناِقص وِإنْ أَعتق مكَاتبا لَم يؤد شيئًا جاز وِإنْ كَانَ قَد أَدى 
  .الْبطِْن ِلأَنَّ لَا يبِصر فَهو كَالْأَعمى 

 لُهقَو :  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                886

  اما الِْإطْعِزي ِفيهجلَا يِن وياِبعتتِن ميرهش امفَِصي ِجدي فَِإنْ لَم   

ِل وِة الْقَتِفي كَفَّار هذْكُري الَى لَمعت ِلأَنَّ اللَّهلَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهو رلَا غَي موالصو ، قالِْعت ا ذَكَرمِإن   

  

   باب الْقَسامِة  

  قَالَ 

ي فَيحِلفُونَ ِباَللَِّه ما قَتلْناه وِإذَا وِجد الْقَِتيلُ ِفي محلٍَّة لَا يعلَم من قَتلَه اُستحِلف خمسونَ رجلًا ِمنهم يتخيرهم الْوِل 
   ولَا عِلمنا لَه قَاِتلًا 

 ،.  

 اِفِعيقَالَ الشى : ووعالد تا كَاندمِه علَيى ععدلَى الْمِة عيى ِبالدقْضيا وِميني ِسنيمخ ِليالْو لَفحتثٌ اسلَو اكنإذَا كَانَ ه
خ ٍل أَودِة عادهش ٍة أَوٍة ظَاِهراودع ِعي ِمندِللْم دهشظَاِهٍر ي ِنِه أَوياِحٍد ِبعلَى وِل عةٌ ِللْقَتلَامع اكنكُونَ هثُ أَنْ ياللَّوطَأً و

ه هذَا ِبالنسبِة إلَى جملَِتِهم وِإنما يحِلف كُلُّ واِحٍد ِمنهم ِباَللَِّه ما أَو جماعِة غَيِر عدوٍل أَنَّ أَهلَ الْمحلَِّة قَتلُوه وقَولُه ما قَتلْنا
الْيِمِني ِباَللَِّه ما قَتلْت يجوز أَنه قَتلَه مع غَيِرِه فَيجتِرئ علَى : قَتلْت ولَا يحِلف ما قَتلْنا ِلجواِز أَنه باشر الْقَتلَ ِبنفِْسِه فَِإنْ ِقيلَ 

 مهاِحٍد ِمنكُونُ كُلُّ وا ياِحدلُوا وةَ إذَا قَتاعمِميِنِه فَِإنَّ الْجثُ ِفي ينحِرِه يغَي علَ مقَت كَانَ قَدلْت وا قَتِباَللَِّه م لَفح نا مقُلْن
لِّ واِحٍد ِمنهم ويِجب الِْقصاص علَيِهم ومن أَبى أَنْ يحِلف ِمن أَهِل الْمحلَِّة حبسه قَاِتلًا وِلهذَا تِجب الْكَفَّارةُ علَى كُ

  .الْحاِكم حتى يحِلف كَذَا ِفي الِْهدايِة قَالَ ِفي شاهانْ هذَا ِفي الْعمِد 

ِهملَيع كَلُوا قُِضيطَِإ إذَا نا ِفي الْخٍة أَمادهِبش سلَيو ِمنيي هِلأَن ازِفي قَذٍْف ج وِديندحم ا أَوانيمع ِليالْو ارتاخ لَوِة ، ويِبالد 
.  

 لُهقَو :  

  .فَِإذَا حلَفُوا قُِضي علَى أَهِل الْمحلَِّة ِبالديِة ،  

 اِفِعيقَالَ الشو : ِجبلَا ت   

  

    مع الْأَيماِن الديةُ 

إنَّ : أَنَّ رجلًا جاَء إلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ { ِلأَنَّ الْيِمني عِهدت ِفي الشرِع مبرئَةً ِللْمدعى علَيِه لَا ملِْزمةً ولَنا 
   ى اللَّه علَيِه وسلَّم يحِلف ِمنهمأَِخي قُِتلَ بين قَريتيِن ، فَقَالَ صلَّ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                887

  .} خمسونَ رجلًا فَقَالَ أَلَيس ِلي ِمن أَِخي غَير هذَا قَالَ بلَى ولَك ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل 

لَ الْحاِرثُ بن الْأَزمِع غَر أَنغرم أَيماننا وأَموالَنا ورِوي أَنَّ عمر استحلَف ِفي الْقَسامِة خمِسني رجلًا وغَرمهم الديةَ ، فَقَا
 لُها قَووهفَعدى يتح امالِْإم مهسبةَ حيوا الدفَعدوا أَنْ يعنتذَا فَِإنْ امه مطَلَ دب فَِبم معقَالَ ن  

   لَه ِبالِْجنايِة ولَا يستحِلف الْوِلي ثُم يقِْضي  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } نلَى مع ِمنيالْيِعي ودلَى الْمةَ عنيالْب لَِكن مالَهوأَمٍم واَء قَوِدم مى قَوعلَاد اِويِهمعِبد اسطَى النأُع لَو
 كَرأَن {.  

 لُهقَو :  

    الْمحلَِّة خمِسني كُررت الْأَيمانُ علَيِهم حتى تِتم خمِسني يِمينا فَِإنْ لَم يكِْملْ أَهلُ 

   .ِلأَنَّ الْخمِسني واِجبةٌ ِبالسنِة فَيِجب إتمامها 

  قَوله 

  دبلَا عأَةٌ ورلَا امونٌ ونجلَا مو ِبيِة صاملُ ِفي الْقَسخدلَا يو بكَاتلَا مو ربدلَا مو   

أَما الصِبي ، والْمجنونُ فَلَيسا ِمن أَهِل الْقَوِل الصِحيِح ، والْيِمني قَولٌ وأَما الْمرأَةُ ، والْعبد فَلَيسا ِمن أَهِل النصرِة ويدخلُ 
   .د ِفي الْقَذِْف ِلأَنهما يستحلَفَاِن ِفي الْحقُوِق ِفي الْقَسامِة الْأَعمى ، والْمحدو

 لُهقَو  

   وِإنْ وِجد ميتا لَا أَثَر ِبِه فَلَا قَسامةَ ولَا ِديةَ  

الدم يخرج ِمن عينيِه أَو أُذُنيِه وِإنْ وِجد أَكْثَر ِلأَنه لَيس ِبقَِتيٍل ، والْأَثَر أَنْ يكُونَ ِبِه ِجراحةٌ أَو أَثَر ضرٍب أَو خنٍق أَو كَانَ 
بدِن الْقَِتيِل أَو النصف ومعه الرأْس ِفي محلٍَّة فَعلَيِهم الْقَسامةُ ، والديةُ وِإنْ وِجد أَقَلُّ ِمن النصِف ومعه الرأْس فَلَا شيَء 

ِهملَيع.   

 لُهقَو :  

   وكَذَِلك إذَا كَانَ الدم يِسيلُ ِمن أَنِفِه أَو دبِرِه أَو فَِمِه  

 لُهِل قَولَى الْقَتلُّ عداُء فَلَا يدوسٌء وفَِمِه قَي ِمنِرِه ِعلَّةٌ وبد ِمنو افعِفِه رأَن ِمن هوجرِلأَنَّ خ  

 جرخِإنْ كَانَ يقَِتيلٌ و وِه فَهيأُذُن ِه أَوينيع ِمن    

   .ِلأَنَّ الظَّاِهر أَنَّ هذَا يكُونُ ِمن ضرٍب شِديٍد 
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 لُهلَِّة   :قَوحِل الْمونَ أَهاِقلَِتِه دلَى عةُ عيلٌ فَالدجا روقُهسٍة يابلَى دالْقَِتيلُ ع ِجدِإذَا وو   

ابا ِلأَنَّ دهاِكبر ا أَوهكَذَا إذَا كَانَ قَاِئداِرِه وِدِه كَدِفي ي هت.  

   .قَالَ الِْإمام خواهر زاده هذَا إذَا كَانَ يسوقُها ِسرا متحشما أَما إذَا ساقَها نهارا ِجهارا فَلَا شيَء علَيِه 

 لُهقَو  

 الْقَِتيلُ ِفي د ِجدِإنْ واِقلَِتِه ولَى عةُ عيالدِه ، ولَيةُ عاماٍن فَالْقَسساِر إن   

يِه قَالَ ِفي الِْهدايِة ، والْقَسامةُ علَيِه ِلأَنَّ الدار ِفي يِدِه ، والديةُ علَى عاِقلَِتِه ِلأَنَّ نصرته ِمنهم وقُوته ِبِهم فَتكَرر الْأَيمانُ علَ
   .ومن اشترى دارا فَلَم يقِْبضها فَوِجد ِفيها قَِتيلٌ فَالديةُ علَى عاِقلَِة الْباِئِع 

 لُهقَو  

   ولَا يدخلُ السكَّانُ ِفي الْقَسامِة مع الْملَّاِك ِعندهما  

 ِولَايةَ التدِبِري تكُونُ ِبالسكْنى كَما تكُونُ ِبالِْملِْك ولَهما أَنَّ الْماِلك هو الْمختص ، وقَالَ أَبو يوسف ِهي علَيِهما جِميعا ِلأَنَّ
   .م فَيتحقَّق التقِْصري ِمنهم ِبنصرِة الْبقْعِة دونَ السكَّاِن ِلأَنَّ سكْنى الْملَّاِك أَلْزم وقَرارهم أَدوم فَكَانت ِولَايةُ التدِبِري إلَيِه

 لُهقَو  

  اِحدو مهِمن ِقيب لَوو ، ِرينتشونَ الْمطَِّة دِل الْخلَى أَهع ِهيو   

 فوسو يقَالَ أَبا ، وملُهذَا قَوهو :ِك الِْحفِْظ ورِبت ِجبانَ يمِركُونَ ِلأَنَّ الضتشالْكُلُّ م اِحبا أَنَّ صملَها ِفيِه وووتاس قَد
  .الْخطَِّة أَِصيلٌ ، والْمشتِري دِخيلٌ وِولَايةُ التدِبِري إلَى الْأَِصيِل 

 لُهقَو :  

  مهِمن اِحدو قبي ِإنْ لَمو   

   .السكَّاِن ِعندهما ِلأَنَّ الِْولَايةَ انتقَلَت إلَيِهم وزالَت عمن تقَدمهم ِبأَنْ باعوا كُلُّهم فَِهي علَى الْمشتِرين الْملَّاِك دونَ 

 لُهقَو  

   وِإذَا وِجد قَِتيلٌ ِفي الداِر فَالْقَسامةُ علَى رب الداِر  

را فَِإنْ كَانوا غُيبا فَعلَى صاِحِب الداِر تكَرر علَيِه وهذَا ِعندهما ، وقَالَ وقَومه وتدخلُ الْعاِقلَةُ ِفي الْقَسامِة إنْ كَانوا حضو
 فوسو يأَب :اِقلَِتِه ِلولَى عع هتِدي ِجبِنيفَةَ تأَِبي ح دفِْسِه فَِعناِر نقَِتيلًا ِفي د دجو نماِقلَِة ولَى الْعةَ عاما لَا قَسمهدِعنثَِتِه ور

   .هو هدر لَا شيَء ِفيِه 
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 لُهقَو:   لَّاِحنيالْمكَّاِب ، والر ا ِمنِفيه نلَى مةُ عامٍة فَالْقَسِفينالْقَِتيلُ ِفي س ِجدِإنْ وو   

   .ِلأَنها ِفي أَيِديِهم ، والْماِلك وغَيره ِفي ذَِلك سواٌء 

 لُها   :قَوِلهلَى أَهةُ عاملٍَّة فَالْقَسحِجِد مسالْقَِتيلُ ِفي م ِجدِإنْ وو   

 لُهقَو ِرِهمغَي ِمن ِجِدِهمسِبم صأَخ مهِلأَن  

 قَاِتلُه فرعي لَمةَ ِفيِه وامظَِم فَلَا قَساِرِع الْأَعالش اِمِع أَوِفي الْج ِجدِإنْ واِل وِت الْميةُ ِفي بيفَالد    

ِلأَنه ِللْعامِة لَا يختص ِبِه واِحد ِمنهم وِإنْ وِجد ِفي السجِن ولَم يعرف قَاِتلُه فَالديةُ ِفي بيِت الْماِل ِعندهما ، وقَالَ أَبو 
   . السجِن ِلأَنهم سكَّانٌ يوسف الديةُ ، والْقَسامةُ علَى أَهِل

 لُهقَو:   رده وةٌ فَهارا ِعمِبهِبقُر سٍة لَييرِفي ب ِجدِإنْ وو   

لْقُرى أَما إذَا كَانَ يسمع وهذَا إذَا كَانت الْبريةُ ِبحيثُ لَو صاح ِفيها ساِئح لَم يسمعه أَحد ِمن أَهِل الِْمصِر ولَا ِمن أَهِل ا
   .ِمنها الصوت فَالْقَسامةُ ، والديةُ علَى أَقْرِب الْقُرى إلَيها 

 لُهقَو  

   وِإنْ وِجد بين قَريتيِن كَانَ علَى أَقْرِبِهما الْقَسامةُ ، والديةُ  

   .نها أَما إذَا كَانَ لَا يسمع فَهو هدر وِإنْ كَانا ِفي الْقُرِب سواًء فَهو علَيِهما جِميعا هذَا إذَا كَانَ يسمع الصوت ِم

 لُهقَو:   رده واُء فَهِبِه الْم رماِت يِط الْفُرسِفي و ِجدِإنْ وو   

  الْمفَازِة الْمنقَِطعِة قَولُه ِلأَنَّ الْفُرات لَيس ِفي يِد أَحٍد فَهو كَ

   وِإنْ كَانَ محتبسا ِفي الشاِطِئ فَهو علَى أَقْرِب الْقُرى ِمن ذَِلك الْمكَاِن  

   .ِلأَنهم يستقُونَ ِمنه ويوِردونَ دوابهم إلَيِه 

 لُهقَو  

    واِحٍد ِمن أَهِل الْمحلَِّة ِبعيِنِه لَم تسقُطْ الْقَسامةُ عنهم وِإنْ ادعى الْوِلي الْقَتلَ علَى 

 لُهقَو اِقنياٌء ِللْبرإب مهاِحٍد ِمنلَى وع اهوعقُطُ فَِإنَّ دسةَ تامٍد أَنَّ الْقَسمحم نعا واِلهةُ ِبحيالدةُ ، وامالْقَسو ،  

 عِإنْ ادةُ ويالدةُ ، وامالْقَس مهنع قَطَتس ِرِهمغَي اِحٍد ِمنلَى وى ع   

 لُهقَو مئًا لَهربم ارص هِلأَن  
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   وِإنْ قَالَ الْمستحلَف قَتلَه فُلَانٌ اُستحِلف ِباَللَِّه ما قَتلْته ولَا عرفْت لَه قَاِتلًا غَير فُلَاٍن  

   .فَلَا يقْبلُ ويحِلف علَى ما ذَكَرناه : نه يِريد إسقَاطَ الْخصومِة عن نفِْسِه ِبقَوِلِه ِلأَ

 لُها   :قَومهتادهلْ شقْبت لَم لَهقَت هأَن ِرِهمغَي ٍل ِمنجلَى رلَِّة عحِل الْمأَه اِن ِمناثْن ِهدِإذَا شو   

ه ِهدِنِه فَشيلَِّة ِبعحِل الْمأَه اِحٍد ِمنلَى ولَ عالْقَت ِليى الْوعِإنْ ادلُ وقْبت دمحمو فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ ، وأَِبي ح دذَا ِعن
 قَاِئمةٌ مع الْكُلِّ فَالشاِهد يِريد أَنْ يقْطَع الْخصومةَ عن نفِْسِه شاِهداِن ِمن أَهِل الْمحلَِّة علَيِه لَم تقْبلْ إجماعا ِلأَنَّ الْخصومةَ

ِفي ِبشهادِتِه فَكَانَ متهما ومن شهر علَى رجٍل ِسلَاحا لَيلًا أَو نهارا أَو شهر علَيِه عصا لَيلًا ِفي الِْمصِر أَو نهارا ِفي الطَِّريِق 
غَيِر الِْمصِر فَقَتلَه الْمشهور علَيِه عمدا فَلَا شيَء علَيِه ِلأَنَّ السلَاح لَا يلْبثُ فَيحتاج إلَى دفِْعِه ِبالْقَتِل ، والْعصا وِإنْ كَانَ 

ِعِه وكَذَا ِفي النهاِر ِفي الطَِّريِق ِلأَنه لَا يلْحقُه الْغوثُ فَِإذَا قَتلَه كَانَ دمه يلْبثُ لَِكن ِفي اللَّيِل لَا يلْحقُه الْغوثُ فَيضطَر إلَى دفْ
 لَمالَى أَععت اَللَّها ورده.   
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   المعاقل  كتاب 

 الدماَء ِمن أَنْ تسفَك ، والْعاِقلَةُ هم الَِّذين يقُومونَ ِبنصرِة الْقَاِتِل هو جمع معِقلٍَة وِهي الديةُ وسميت الديةُ عقْلًا ِلأَنها تعِقلُ
 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   الديةُ ِفي ِشبِه الْعمِد ، والْخطَِإ وكُلُّ ِديٍة وجبت ِبنفِْس الْقَتِل علَى الْعاِقلَِة  

  .ِس الْقَتِل عما تِجب ِبالصلِْح احترز ِبقَوِلِه ِبنفْ

 لُهقَو :  

   والْعاِقلَةُ أَهلُ الديواِن إنْ كَانَ الْقَاِتلُ ِمن أَهِل الديواِن  

  .وهو الْجيش الَِّذين كُِتب أَسماؤهم ِفي الديواِن ، 

ِشريالْع مه اللَّه هِحمر اِفِعيقَالَ الشةُ و.  

 لُهقَو :  

  ِفي ثَلَاِث ِسِنني ماهطَايع ذُ ِمنخؤت   

 مطَاُء اسالْعِل ، وِم الْقَتوي ِة لَا ِمنياِء ِبالدقِْت الْقَضو ِمن ةُ ثَلَاِث ِسِننيدم ربتعيِن ويترم ةً أَورٍة منِفي كُلِّ س جرخطَاُء يالْع
يخرج ِللْجنِدي ِمن بيِت الْماِل ِفي السنِة مرةً أَو مرتيِن ، والرزق ما يخرج لَه ِفي كُلِّ شهٍر وِقيلَ يوما ِبيوٍم وِإذَا كَانَ ِلما 

ادا زمٍة واِحدٍة ونأَقَلَّ كَانَ ِفي س فِْس أَوِة النثُلُثَ ِدي اِجبلَى الْوع ادا زمِة وِة الثَّاِنينِن ِفي الساِم الثُّلُثَيملَى الثُّلُِث إلَى تع 
نَ ذَِلك إلَى تماِم الديِة ِفي السنِة الثَّاِلثَِة يعِني إذَا كَانَ الْواِجب كُلَّ الديِة كَانَ ذَِلك علَى كُلِّ واِحٍد ِفي ثَلَاِث ِسِنني وِإنْ كَا

الْواِجب النصف أَو الثُّلُثَيِن كَانَ ِفي سنتيِن وِإنْ كَانَ الثُّلُثَ أَو أَقَلَّ فَِفي سنٍة وعلَى هذَا كُلُّ ما كَانَ الْواِجب ِفي كُلِِّه ِنصفًا 
ه ِديةُ الْيِد ِفي سنتيِن وما يِجب ِفي الْأُنملَِة فَهو علَى الْعاِقلَِة ِفي ثُم وجب ِفي بعِضِه أَقَلُّ ِمن ذَِلك فَهو ِبمنِزلَِة النصِف ِمثَالُ

  .سنتيِن كَذَا ِفي شرِحِه ِفي باِب الرجوِع عن الشهادِة 

 لُهقَو :  

   ِخذَ ِمنها فَِإنْ خرجت الْعطَايا ِفي أَكْثَر ِمن ثَلَاِث ِسِنني أَو أَقَلَّ أُ 

دعلَِة بقْبتسالْم ِننيا ِبالسطَايالْع تإذَا كَان اهنعم   

 وبجا ِلأَنَّ الْوهذُ ِمنخؤاِء لَا يالْقَض دعب تجرخ اِء ثُملَ الْقَضِة قَباِضيالْم ِننيِفي الس تعمتاج ى لَوتِة حياِء ِبالدالْقَض
الْقَضاِء ، ولَو خرج ِللْعاِقلَِة ثَلَاثُ عطَايا ِفي سنٍة واِحدٍة ِفي الْمستقْبِل يؤخذُ ِمنها كُلُّ الديِة ثُم إذَا كَانَ جِميع الديِة ِفي ِب
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يِة النفِْس أَو أَقَلَّ كَانَ ِفي سنٍة واِحدٍة ، ولَو قَتلَ عشرةٌ رجلًا ثَلَاِث ِسِنني فَكُلُّ ثُلٍُث ِمنها ِفي سنٍة وِإذَا كَانَ الْواِجب ثُلُثَ ِد
   .خطَأً فَعلَى كُلِّ واِحٍد عشر الديِة ِفي ثَلَاِث ِسِنني اعِتبارا ِللْجزِء ِبالْكُلِّ 

 لُهقَو  

 اِقلَتاِن فَعيوِل الدأَه ِمن كُني لَم نمو اِهمرِة دعبلَى أَرع مهِمن اِحدالْو ادزلَا ي ِفي ثَلَاِث ِسِنني ِهملَيطُ عقَستو هقَِبيلَت ه
 مهِمن قَصنياِنقَاِن ودو مهٍة ِدرنِفي كُلِّ س   

   .ِفي هذَا إشارةٌ إلَى أَنه يزاد علَى أَربعٍة ِمن جِميِع الديِة

وقَد نص محمد علَى أَنه لَا يزاد كُلُّ واِحٍد ِمن جِميِع الديِة ِفي ثَلَاِث ِسِنني علَى ثَلَاثَِة دراِهم أَو أَربعٍة فَلَا يؤخذُ ِمن كُلِّ 
قَو حالْأَص وهثُلُثٌ وو مهِدر أَو مهٍة إلَّا ِدرناِحٍد ِفي سو لُه  

   فَِإنْ لَم تتِسع الْقَِبيلَةُ ِلذَِلك ضم إلَيها أَقْرب الْقَباِئِل إلَيها  

آباُء ، والْبنونَ فَقَد يعِني نسبا ويضم الْأَقْرب فَالْأَقْرب علَى ترِتيِب الْعصباِت الْأُخوةُ ثُم بنوهم ثُم الْأَعمام ثُم بنوهم وأَما الْ
  .لَا يدخلُونَ : ِقيلَ يدخلُونَ ِلقُرِبِهم وِقيلَ 

 لُهقَو :  

  ِدِهمي كَأَحدؤا يكُونُ ِفيماِقلَِة الْقَاِتلُ فَيلُ ِفي الْعخديو   

لَا يِجب علَى الْقَاِتِل شيٌء ِمن الديِة ولَيس علَى النساِء :  ، وقَالَ الشاِفِعي ِلأَنه هو الْقَاِتلُ فَلَا معنى ِلِإخراِجِه ومؤاخذَِة غَيِرِه
اِء ، وسونَ ِبالنراصنتلَا ي اسالنو ، هتاقَبرم ِكِهمرِة ِلترصِل النلَى أَهع ِجبا تما إنهٌء ِلأَنيِة شيالذُّرو ، ذَا لَولَى هعاِن ويبالص

   .كَانَ الْقَاِتلُ صِبيا أَو امرأَةً لَا شيَء علَيِهما ِمن الديِة 

 لُهقَو  

  لَاهوِق قَِبيلَةُ متعاِقلَةُ الْمعو   

السلَاةُ وِه الصلَيقِْلِه قَالَ عِل عأَه وا ِمنِتِه فَكَانرصِل نأَه ِمن لَام } مهِم ِمنلَى الْقَووم {.   

 لُهقَو  

  هقَِبيلَتو لَاهوم هنِقلُ ععالَاِة يولَى الْمومو   

   .ِلأَنهم يِرثُونه بعد موِتِه 

 لُهقَو  
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   صف الْعشِر فَصاِعدا ولَا تتحملُ الْعاِقلَةُ أَقَلَّ ِمن ِنصِف عشِر الديِة وتتحملُ ِن 

ِلأَنَّ الْحملَ علَى الْعاِقلَِة ِللتحرِز عن الِْإجحاِف ولَا إجحاف ِفي الْقَِليِل ثُم الْعاِقلَةُ إذَا حملَت ِنصف الْعشِر كَانَ ذَِلك ِفي 
ن أَهِل الديواِن فَعاِقلَته نصاره فَِإنْ كَانت نصرته ِبالِْحرفَِة فَعلَى الْمحتِرِفني الَِّذين هم سنٍة وِإذَا لَم يكُن ِللْقَاِتِل قَِبيلَةٌ ولَا هو ِم

 ، ابِبيجاِكفَِة ِبِإسالْأَسو ، دقَنرمِبس فَّاِرينالصو ، اِرينكَالْقَص هارصأَن.  

ِة إذَا لَمايِفي الِْهدو ملْزِة يامرالْغ ِمن هملْزاِل فَكَذَا مِت الْميِلب اثُهكَانَ ِمري اتذَا إذَا مِلهاِل وِت الْميةُ ِفي بياِقلَةٌ فَالدع لَه كُني 
دعاه الْأَب رجعت عاِقلَةُ الْأُم ِبما أَدت علَى عاِقلَِة الْأَِب ِفي بيت الْماِل وابن الْملَاعنِة تعِقلُه قَِبيلَةُ أُمِه فَِإنْ عقَلُوا عنه ثُم ا

 لُهاِقلَِة الْأَِب قَولَى عع اِقلَِة الْأُمقِْضي الْقَاِضي ِلعِم يوي ِمن ثَلَاِث ِسِنني :  

   وما نقَص ِمن ذَِلك فَِفي ماِل الْجاِني  

   .ص أَرشه عن ِنصِف عشِر الديِة كَانَ علَى الْجاِني دونَ الْعاِقلَِة يعِني ما نقَ

 لُهِد   :قَوبةَ الْعاياِقلَةُ ِجنِقلُ الْععلَا تو   

 رِر الْحلَى غَيع أَو رلَى الْحع دبى الْعنِني إذَا جعي.   

 لُهقَو:  قَلُ الِْجنعلَا تو قُوهدصاِني إلَّا أَنْ يا الْجِبه فرتةُ الَِّتي اعاي   

فَِإنْ قُلْت قَد ذُِكر هذَا ِفي الدياِت فَِلم أَعاده هنا قُلْت ذَكَر هناك كُلَّ أَرٍش وجب ِبالِْإقْراِر ، والصلِْح فَهو ِفي ماِل الْقَاِتِل 
لَا تا قَالَ ونهِلِه وا ِبقَونه ِديقصالت ذَكَر هةٌ ِلأَناِئدةٌ زذَا فَاِئدأَنَّ ِفي ه عم اركْراِني فَلَا تاِف الْجِترِباع لِْح أَوِبالص ا لَِزمِقلُ مع

 اكنه هذْكُري لَمو قُوهدصإلَّا أَنْ ي.   

 لُهطَ  :قَوٍل خِبقَت أَقَر نمِم ووي ِمن اِلِه ِفي ثَلَاِث ِسِننيِة ِفي ميِه ِبالدلَيع قُِضي ِسِنني دعوا إلَى الْقَاِضي إلَّا بِفعتري لَمٍأ و
   يقْضى علَيِه 

  أَولَى قَولُه ِلأَنَّ التأِْجيلَ ِمن وقِْت الْقَضاِء ِفي الثَّاِبِت ِبالْبينِة فَِفي الثَّاِبِت ِبالِْإقْراِر 

   ولَا تعِقلُ ملْزما ِبالصلِْح  

 اهنيب قَدو.   

 لُهقَو  

   وِإذَا جنى الْحر علَى الْعبِد فَقَتلَه خطَأً كَانت ِجنايته علَى عاِقلَِتِه  

   .ا تتحملُه الْعاِقلَةُ ِلأَنه يسلُك ِبِه مسلَك الْأَمواِل واَللَّه أَعلَم يعِني عاِقلَةَ الْجاِني وما دونَ النفِْس علَى الْعبِد لَ
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   الحدود  كتاب 

دح يمكَذَا سوِل وخالد نع اسالن عنمي ها ِلأَناددح ابوالْب يمس هِمنو عنالْم وِة هِفي اللُّغ دِه الْحِهي إلَيتناِر الَِّذي تالد 
 وِع هرِفي الشا ، ودح ذَِلك يمِل سالِْفع ِمن عنِة الْمقُوبِذِه الْعِبه ا أُِريدِع فَلَميِه ِفي الْبإلَي دا حوِل مخد ِمن عنمي ها ِلأَندح

ي حقا ِللَِّه تعالَى وِلهذَا لَا يسمى الِْقصاص حدا وِإنْ كَانَ عقُوبةً ِلأَنه حق آدِمي يمِلك إسقَاطَه ، كُلُّ عقُوبٍة مقَدرٍة تستوِف
 اللَّه هِحمقِْديِر ِفيِه قَالَ رِم التدا ِلعدى حمسلَا ي ِزيرعكَذَا التو هنع اضِتياِلاعو  

   زنا يثْبت ِبالْبينِة ، والِْإقْراِر ال 

الْمراد ثُبوته ِعند الِْإماِم وِصفَةُ الزنا هو الْوطُْء ِفي فَرِج الْمرأَِة الْعاِري عن ِنكَاٍح أَو ِملٍْك أَو شبهِتِهما ويتجاوز الِْختانُ 
لْموِجب ِللْحد وما ِسواه لَيس ِبِزنا وِإنما شِرطَ مجاوزةُ الِْختاِن ِلأَنَّ ما دونه ملَامسةٌ لَا يتعلَّق ِبِه الِْختانَ هذَا هو الزنا ا

  .أَحكَام الْوطِْء ِمن الْغسِل وفَساِد الْحج وكَفَّارِة رمضانَ 

موِجب ِللْحد الْوطُْء الْحرام الْخاِلي عن حِقيقَِة النكَاِح وِملِْك الْيِمِني وعن شبهِة الِْملِْك وشبهِة الزنا الْ: وِفي الْيناِبيِع 
ِتي ِهي أُخته ِمن الرضاِع ووطِْء النكَاِح وشبهِة اِلاشِتباِه وأَما الْوطُْء ِفي الِْملِْك كَوطِْء جاِريِتِه الْمجوِسيِة وجاِريِتِه الَّ

الْمملُوِك بعضها وِإنْ كَانَ حراما فَلَيس ِبِزنا وكَذَا وطُْء امرأَِتِه الْحاِئٍض ، والنفَساِء ، والْمتزوجِة ِبغيِر شهوٍد أَو تزوج أَمةً 
وزت ا أَولَاهوِر إذِْن ميا ِبغم دعِب براِر الْحِم ِفي دنغالْم ةُ ِمناِريالْجِبِه ، وكَاتم ِنِه أَوِة اباِريطِْء جو ِدِه أَويِر إذِْن سيِبغ دبالْع ج

مخ ٍة أَووِسيجِبم جوزت ٍة أَورلَى حةً عأَم جوزت ِة أَوملَ الِْقسقَب تِرزأُحنيب عمج اِحٍد أَوقٍْد وا ِفي عس   

عِلمت أَنها علَي حرام فَِإنه لَا يحد ِعند أَِبي حِنيفَةَ ، وقَالَ أَبو يوسف ومحمد : أُختيِن أَو تزوج ِبمحاِرِمِه فَوِطئَها ، وقَالَ 
 علَى التأِْبيِد كَوطِْء محاِرِمِه ، والتزِويج لَا يوِجب شبهةً ِفيِه وما لَيس ِبحراٍم علَى التأِْبيِد فَعقْد يحد ِفي كُلِّ وطٍْء حراٍم: 

ظَننت أَنها تِحلُّ ِلي : اشِتباِه أَنْ يقُولَ النكَاِح يوِجب شبهةً ِفيِه كَالنكَاِح ِبغيِر شهوٍد أَو ِفي ِعدِة الْغيِر وشبه ذَِلك وشبهةُ اِل
 دحلَا ي هفَِإن.  

 لُهقَو  

   فَالْبينةُ أَنْ تشهد أَربعةٌ ِمن الشهوِد علَى رجٍل أَو امرأٍَة ِبالزنا  

  . أَربعةٌ قُلْنا ِلأَنَّ الزنا لَا يِتم فَِإنْ ِقيلَ الْقَتلُ أَعظَم ِمن الزنا ولَم يشترطْ ِفيِه

إلَّا ِباثْنيِن وِفعلُ كُلِّ واِحٍد لَا يثْبت إلَّا ِبشاِهديِن ، والْقَتلُ يكُونُ ِمن واِحٍد ويشترطُ ِفي الْأَربعِة أَنْ يكُونوا ذُكُورا أَحرارا 
لَا يو ِلِمنيسولًا مدع ِهدِإنْ شالْقَاِضي إلَى الْقَاِضي و ابلَا ِكتِة وادهلَى الشةُ عادهلَا الشاِل وجالر عاِء مسةُ النادهلُ ِفيِه شقْب

 الْقَذِْف إذَا طَلَب دا حِميعونَ جدحقَذَفَةٌ ي مهو مهتادهلُ شقْبٍة لَا تعبأَر ةَ أَقَلُّ ِمنكْرا بأَنَّ أَب ِويا رِلم ِه ذَِلكلَيع ودهشالْم
 اِبعكَانَ الرو ادِزي فَقَام هنع اللَّه ِضير رمع دا ِعننةَ ِبالزبعِن شِة بِغريلَى الْموا عِهداِرِث شالْح نب اِفعنٍد وبعم نلَ بِشبو
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قْداما باِديةً ونفَسا عاِليا ، وأَمرا منكَرا ورأَيت ِرجلَيها علَى عاِتِقِه كَأُذُني ِحماٍر ولَا أَدِري ما وراَء ذَِلك رأَيت أَ: فَقَالَ 
  . اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَحد الثَّلَاثَةَ فَقَالَ عمر رِضي اللَّه عنه الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يفْضح أَحدا ِمن أَصحاِب رسوِل

وكَذَا إذَا جاُءوا متفَرِقني فَشِهدوا واِحدا بعد واِحٍد لَم تقْبلْ شهادتهم وهم قَذَفَةٌ يحدونَ حد الْقَذِْف وأَما إذَا حضروا ِفي 
   مجِلٍس

اِحٍد وةً وفْعةُ دادهالش ِكنملَا ي هِلأَن مهتادهش وا قُِبلَتِهداِحٍد فَشو دعا باِحدوا إلَى الْقَاِضي وقَاموِد وهالش ِلسجوا ملَسج
جذَا الْولَى هةَ عادهقَِبلَ الش هنع اللَّه ِضير رمأَنَّ ع ِوير قَدةً ، واِحدلُ قَالَ وِه الْأَولَيع ِهدا شةَ فَلَمِغريالْم لَسأَج هِه ِلأَن

 اللَّه ِضير رمكَانَ عاِعك وبثَلَاثَةُ أَر بالثَّاِلثُ قَالَ ذَه ِهدا شفُك فَلَمِنص بالثَّاِني قَالَ ذَه ِهدا شةُ فَلَمِغريا مك يعبر بذَه
قُم يا سلْح الْعقَاِب وِإنما قَالَ : كُلِّ مرٍة يفِْتلُ شاِربه ِمن ِشدِة الْغضِب فَلَما قَام ِزياد وكَانَ الراِبع قَالَ لَه عمر عنه ِفي 

لشجاعِة ِلأَنَّ الْعقَاب إذَا سلَح علَى طَاِئٍر أَحرق جناحه وصفَه ِبا: ذَِلك ِلأَنَّ لَونه كَانَ يضِرب إلَى السواِد فَشبهه ِبِه وِقيلَ 
وأَعجزه عن الطَّيراِن فَكَذَِلك كَانَ ِزياد ِفي مقَابلَِة أَقْراِنِه وهذَا مدح ، والْأَولُ ذَم وهو علَى وجِه الِْإنكَاِر علَيِه ِفي هتِك 

صاِحِبِه وتحِريض لَه علَى الِْإخفَاِء ، فَقَالَ ِزياد لَا أَدِري ما قَالُوا لَِكني رأَيتهما يضطَِرباِن ِفي ِلحاٍف واِحٍد كَاضِطراِب ِستِر 
فَد اَء ذَِلكرا وِري ملَا أَدا وكَرنا مرأَما ، واِليا عفَست نأَيراِج ووالْأَم برضِبالْقَذِْف و حرصي لَم هِلأَن دالْح رمع هنأَ عر

إذَا شِهد علَى : لَا نعِرفُها لَم تجز شهادتهم قَالَ ِفي الْكَرِخي : الثَّلَاثَةَ حد الْقَذِْف ، ولَو شِهدوا أَنه زنى ِبامرأٍَة ، وقَالُوا 
  .ِة أَربعةٌ ِبالزنا أَحدهم الزوج ولَم يكُن ِمن الزوِج قَذْف قَبلَ ذَِلك أُِقيم علَيها الْحد ، الْمرأَ

 اِفِعيقَالَ الشو :دهشي اهاَء ِبثَلَاثٍَة ِسوجو جوا الزِإنْ قَذَفَها وهلَيِج عوةُ الزادهلُ شقْبلَا ت لَاِعنيونَ ودحقَذَفَةٌ ي مونَ فَه
   الزوج وِإنْ جاَء هو وثَلَاثَةٌ فَشِهدوا أَنها قَد زنت ولَم يعِدلُوا دِرئ عنها وعنهم الْحدود ودِرئ عن الزوِج

 الْجزِء الْخاِمِس ِمن الْكَرِخي ِفي الْقَذِْف ِفي باِب رجوِع الشهوِد أَنَّ الزوج اللِّعانُ ِلأَنه شاِهد ولَيس ِبقَاِذٍف وذُِكر ِفي
عت ِقطَتةَ إذَا أُسادهانُ ِلأَنَّ الشِه اللِّعلَيفَع قَاِذف وِدلُوا فَهعي ٍة فَلَمعباَء ِبأَرج لَوالثَّلَاثَةُ ، و دحيو لَاِعناِن يِبقَذِْف اللِّع لَّق.  

 لُهقَو :  

  وه فكَيو وا ها منالز نع امالِْإم مأَلُهسفَي   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيقَالَ ع ، ازجالْمِقيقَةُ ، وِفيِه الْحو ، ِلفتخي هِلأَن }ِنيزاِن يدالْياِن ، وِنيزاِن تنياِن ، الْعِنيزلَاِن يجالراِن ، و
 هكَذِّبي أَو ذَِلك قِّقحي جالْفَرو { دِه الْحلَيع ِجبا فَلَا يهكْركُونُ مي قَد هى ِلأَننز فكَي مأَلُهسا يمِإنو.  

 لُهقَو :  
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   وأَين زنى  

 الْحرِب أَو ِفي عساِكِر الْبغاِة وذَِلك لَا يوِجب الْحد ِلأَنه لَم يكُن ِللِْإماِم علَيِه يد فَصار ِلاحِتماِل أَنْ يكُونَ زنى ِفي داِر
  .ذَِلك شبهةً ِفيِه 

 لُهقَو :  

   ومتى زنى  

قْبقَاِدٍم فَلَا تتا مِه ِبِزنلَيوا عِهدوا شكُوناِز أَنْ يولَفُوا ِفي ِلجتاخونٌ ونجم أَو ِبيص وهى ونكُونَ زاِز أَنْ يوِلجو مهتادهلُ ش
وا بِهدا إذَا شمهدِعنأِْي الْقَاِضي وإلَى ر هضفَوا وقْتِفيِه و رقَدِنيفَةَ لَا يو حفَكَانَ أَب دِقطُ الْحسِم الَِّذي يقَادالت دح ِضيم دع

  .شهٍر ِمن وقِْت عاينوا لَا تقْبلُ شهادتهم ِلأَنَّ الشهر ِفي حكِْم الْبِعيِد وما دونه قَِريب فَتقْبلُ شهادتهم ِفيما دونَ الشهِر 

  .وِفي الْجاِمِع الصِغِري قَدره ِبِستِة أَشهٍر 

 لُهقَو :  

 ى ونز نِبم   

  .ِلجواِز أَنْ يكُونَ امرأَته أَو أَمته وربما إذَا سِئلُوا قَالُوا لَا نعِرفُها فَيِصري ذَِلك شبهةً وقَد تكُونُ جاِريةَ ابِنِه 

 لُهقَو :  

   ِجها كَالِْميِل ِفي الْمكْحلَِة رأَيناه وِطئَها ِفي فَر: فَِإذَا بينوا ذَِلك ، وقَالُوا  

   تعمدنا: أَو كَالْقَلَِم ِفي الِْمحبرِة أَو كَالرشاِء ِفي الِْبئِْر صح ذَِلك فَِإنْ قَالُوا 

طُلُ ، قَوبِئٍذ تلَذُّذًا فَِحينت اهندمعةُ إلَّا إذَا قَالُوا تادهطُلُ الشبلَا ت ظَرالن لُه :  

  ِتِهمادهِبش كَمِة حلَاِنيالْعو ، رلُوا ِفي السدفَِإنْ ع مهنأَلَ الْقَاِضي عس   

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِء قَالَ عراطًا ِللدِتيالَِة احدِف ِبظَاِهِر الْعكْتي لَمو : } متطَعتا اسم وددُءوا الْحرِل قَ} ادالَ ِفي الْأَص :

  .ادرُءوا الْحدود ولَيس ِفي حبِسِه ذَِلك : كَيف يحِسبه وقَد ِقيلَ : يحِبسه الِْإمام حتى يسأَلَ عن الشهوِد فَِإنْ ِقيلَ 

شِة فَِإنْ شِهد أَربعةٌ فَوِجدوا فُساقًا وهم أَحرار مسِلمونَ فَلَا حد إنما حِبس تعِزيرا ِلأَنه صار متهما ِلارِتكَاِب الْفَاِح: ِقيلَ 
 أَو علَى الرجِل ِلأَنَّ شهادتهم لَم تقْبلْ ولَا حد علَيِهم ِلجواِز أَنْ يكُونوا صاِدِقني فَِإنْ بانوا عِبيدا أَو محدوِدين ِفي قَذٍْف

عميانا فَعلَيِهم حد الْقَذِْف ِلأَنَّ الْعميانَ لَا يرونَ ما شِهدوا علَيِه فَتحقَّقْنا كَِذبهم فَكَانوا قَذَفَةً وأَما الْعِبيد ، والْمحدودونَ 
لَيع بجوا قَذَفَةً فَوِة فَكَانادهِل الشأَه وا ِمنسةُ أَنْ فَلَيلَاِنياِن فَالْععوةُ نِكيزِة التلَاِنيالْعو ، رِفي الس لُهقَوالْقَذِْف و دح ِهم

إلَى الْمزكِّي يجمع الْقَاِضي بين الْمعدِل ، والشاِهِد فَيقُولُ الْمعدلُ هو الَِّذي عدلْته ، والسر أَنْ يبعثَ الْقَاِضي رسولًا 
 اِئزلٌ جدِمِه عاس تحت بالَِة كَتدِبالْع فَهرع نكِّي فَمزالْم مِرفَهعى يتح مهابسأَنوِد وهاُء الشما ِفيِه أَسابِه ِكتإلَي بكْتيو
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 شيئًا احِترازا عن هتِك الستِر أَو يقُولَ اللَّه أَعلَم إلَّا إذَا كَانَ عدلَه غَيره الشهادِة ومن عرفَه ِبالِْفسِق لَم يكْتب تحت اسِمِه
ٍق يلَا ِفسالٍَة ودِبع ِرفْهعي لَم نمو ِبذَِلك حرصِئٍذ يِتِه فَِحينادهى الْقَاِضي ِبشقَض ِبذَِلك حرصي إنْ لَم افخو تحت بكْت

 ورتسِمِه ماس.  

   أَقْبلُ ِفي تزِكيِة السر: قَالَ أَبو حِنيفَةَ 

تزِكيةَ السر الْمرأَةَ ، والْعبد ، والْمحدود ِفي الْقَذِْف إذَا كَانوا عدولًا ولَا أَقْبلُ ِفي تزِكيِة الْعلَاِنيِة إلَّا من أَقْبلُ شهادته ِلأَنَّ 
 مهتايلُ ِروقْبي هى أَنرولًا أَلَا تدوا عولٌ إذَا كَانقْبِة ميِنيوِر الدلَاِء ِفي الْأُمؤلُ هقَوو ِديِني رِبِه أَم ربخالْماِر ، وباِب الِْإخب ِمن

م ويِجب الصوم ِبقَوِلِهم رأَينا الِْهلَالَ وتزِكيةُ الْعلَاِنيِة نِظري الشهادِة وعلَى هذَا تزِكيةُ عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ
إلَى الذَِّخري اهزعِة وايهِفي الن هاِر ذَكَرباِب الِْإخب ا ِمنهِلأَن اِئزج رِفي الس هلَداِلِد وِة الْو.  

 لُهقَو :  

   والِْإقْرار أَنْ يِقر الْباِلغُ الْعاِقلُ علَى نفِْسِه ِبالزنا أَربع مراٍت ِفي أَربعِة مجاِلس ِمن مجاِلِس الْمِقر كُلَّما أَقَر رده الْقَاِضي  

ى يتاِرِه حِبِإقْر اِخذُهؤلَا ي هِني أَنعِغي ِللْقَاِضي أَنْ يبنيو هى ِمناروتى يتح هدر ا أَقَرِلفٍَة كُلَّمتخم اِلسجاٍت ِفي مرم عبأَر ِقر
 كَذَِلك فَِإنْ عاد ثَاِلثًا فَعلَ ِبِه كَذَِلك فَِإنْ يزجره عن الِْإقْراِر ويظِْهر لَه كَراهةَ ذَِلك ويأْمر ِبتنِحيِتِه عنه فَِإنْ عاد ثَاِنيا فَعلَ ِبِه

أَقَر أَربع مراٍت ِفي مجِلٍس واِحٍد فَهو ِبمنِزلَِة إقْراٍر واِحٍد وِإنْ أَقَر ِبالزنا ثُم رجع صح رجوعه وكَذَا ِفي السِرقَِة وشرِب 
ي السِرقَِة يِصح رجوعه ِفي حق الْقَطِْع ولَا يِصح ِفي حق الْماِل ولَا يِصح رجوعه عن الِْإقْراِر ِبالْقَذِْف ، الْخمِر إلَّا أَنَّ ِف

  .والِْقصاِص ِلأَنهما ِمن حقُوِق الِْعباِد 

ما : م أَقَر بطَلَت شهادتهم ِبنفِْس الِْإقْراِر ويؤخذُ ِفيِه ِبحكِْم الِْإقْراِر ، وقَالَ محمد ولَو شِهد علَيِه أَربعةٌ ِبالزنا وهو ينِكر ثُ
    حتى لَو رجع صح رجوعه ،لَم يِقر أَربع مراٍت لَا تبطُلُ الشهادةُ فَِإذَا أَقَر أَربعا بطَلَت إجماعا ويؤخذُ ِبحكِْم الِْإقْراِر

 ِويا رِلم دحا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِه ِعنلَيع دلَا ح تدحأٍَة فَجرى ِبامنز هأَن أَقَر لَوثَ { وعأٍَة فَبرى ِبامنز هأَن لًا أَقَرجأَنَّ ر
ع لَّى اللَّهص ِبيولٌ النمحم وهلُ وجالر دفَح تدحا فَجهإلَي لَّمسِه وِلأَِبي } لَيأَِة ورالْقَذِْف ِللْم دح هدح هِنيفَةَ أَنأَِبي ح دِعن

روِن الْمِبد روصتا لَا ينالزِحلِِّه ، ووِن مِبد روصتلَ لَا يِنيفَةَ أَنَّ الِْفعى حضا فَاقْتقِّهِة ِفي حلِّيحفِْي الْمةٌ ِلنجا حهكَارِإنأَِة و
النفْي عن الرجِل ضرورةً فَعارض النفْي الِْإقْرار فَسقَطَ الْحد وِلأَنا صدقْناها ِحني جحدت وحكَمنا ِببطْلَاِن قَوِلِه ِفي سقُوِط 

دةً ِفي الْحهبش ا كَانَ ذَِلكقِّها ِفي حكُونَ ِزنطَلَ أَنْ يفَِإذَا ب اِحدلٌ وِفع وها وهِمن دوجي لَم هِمن ِجدلَ الَِّذي وأَنَّ الِْفعا وهنع 
ا غَاِئبا ِبهنِبالز أَةُ الَِّتي أَقَررالْم تِإنْ كَانو هنع دقُوِط الْحس دِعي حدفَت دحجفَت رضحاِز أَنْ توِلج دحأَنْ لَا ي اسةً فَالِْقي

الْقَذِْف أَو تدِعي ِنكَاحا فَتطْلُب الْمهر ، وِفي حدِه إبطَالُ حقِّها ، واِلاسِتحسانُ أَنْ يحد ِلحِديِث ماِعٍز ِلأَنه حد مع غَيبِة 
مرأَِة فَِإنْ جاَءت الْمرأَةُ بعد ما أُِقيم علَيِه الْحد فَادعت التزِويج وطَلَبت الْمهر لَم يكُن لَها مهر ِلأَنا حكَمنا ِبأَنَّ هذَا الِْفعلَ الْ

  : ، وذَِلك لَا يجوز ِعندنا ، قَولُه ِزنا ، وِفي إجياِب الْمهِر جمع بين الْحد ، والْمهِر 
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   فَِإذَا تم إقْراره أَربع مراٍت سأَلَه الْقَاِضي عن الزنا ما هو كَيف هو وأَين زنى وِبمن زنى  

عنماِن لَا يمالز مقَادى ِلأَنَّ تنى زتم خيالش ذْكُري لَماِر ووِل الِْإقْرقَب ِمن .   

 لُهقَو:   وتمى يتِة حارِبالِْحج همجا رنصحاِني مفَِإنْ كَانَ الز   

النةُ ، ويرالْحو ، لَامالِْإسقْلُ ، والْعلُوغُ ، وةٌ الْبعبس ِهياِن وصاِئطُ الِْإحرِفيِه ش عمتاج نم نصحالْم ، ِحيحالص كَاح
والدخولُ ِبها وهما علَى ِصفَِة الِْإحصاِن ، والْمعتبر ِفي الدخوِل الِْإيلَاج ِفي الْقُبِل علَى وجٍه يوِجب الْغسلَ ولَا يشترطُ ِفيِه 

يوسف أَنَّ الِْإسلَام ، والدخولَ ِبها وهما علَى ِصفَِة الِْإحصاِن لَيس ِبشرٍط لَنا الِْإنزالُ ولَا اعِتبار ِبالْوطِْء ِفي الدبِر وعن أَِبي 
.  

 لُهقَو : لَامِه السلَيٍن { عصحِبم سِباَللَِّه فَلَي كرأَش نم {.  

ش واِن فَهصلَى ِصفَِة الِْإحا عمها وولُ ِبهخا الدأَملَ وصإذَا ح هدى أَنَّ ِعنتٍط حرِبش سلَي فوسو يقَالَ أَبا ، ومهدطٌ ِعنر
ا ِعننصحا مِبه ارةَ صِطئَ الْكَاِفرإذَا و ِلمسكَذَا الْمِم وقَدتطِْء الْمِن ِبالْوينصحا مارِتقَا صأُع ِة ثُميرلَ الْحطُْء قَبا الْوأَمو هد

 دعا بلْ ِبهخدي ا لَما فَملَاهوا مقَهتأَع ا ثُملَ ِبهخةً فَدأَم جوزت لَوا ، ونا كَالزنصحكُونُ ِبِه مكَاِح الْفَاِسِد فَلَا يطُْء ِفي النالْو
ي صِغريةٌ ثُم أَدركَت فَلَم يدخلْ ِبها بعد الِْإدراِك لَا يكُونُ محصنا ، وقَولُه الِْعتِق لَا يكُونُ محصنا وكَذَا إذَا دخلَ ِبها وِه

لَا يتبع وكَانَ حتى يموت يعِني إذَا بِقي الْمرجوم كَذَِلك أَما إذَا هرب بعد ما أَخذُوا ِفي رجِمِه إنْ كَانَ ثَبت الزنا ِبِإقْراِرِه 
 لُهقَو هكَارإن ِصحِة لَا يادهالش دعب هِلأَن ِبيلُهلَى سخلَا يو ِبعِة اُتنيِإنْ كَانَ ِبالْبو ِبيلُهلَى سخا فَيوعجر ذَِلك :  

   يخِرجه إلَى أَرٍض فَضاٍء  

كَيِمِه ، وجِلر كَنأَم هِلأَن مجا ركُلَّمو همجوا رادلَاِة إذَا أَرفُوِف الصطَفُّونَ كَصصي مهذَا قَالُوا إنِلها وضعب مهضعب ِصيبلَا ي
هلَِكنطُ وبرلَا يو لَه فَرحلَا يوا ومجرونَ ورآخ مقَديا ووحنت مقَو   

تنيا وقَاِئم قُومي فْرِة ِلأَنَّ الْحاِمِديِللْغ فَرح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا ِلأَنَّ النلَه فَرح اماَء الِْإمأَةُ فَِإنْ شرا الْمأَماِس وِللن ِصب
تي ها ِلأَنلَه ِفرحي اَء لَمِإنْ شو كَِشفنافَةَ أَنْ تخا ملَه رتِب أَسرِبالْه وعجا الرهِمن قَّعو.   

 لُهقَو:   اسالن ثُم امالِْإم ِمِه ثُمجِبر ودهالش ِدئتبتو   

الش نوا ععجلَ فَروا الْقَتظَمعتا اسمبفَر ما لَهانِتحام ِبِهم ِدئِة بنيا ِبالْبنالز تِني إذَا ثَبعي لُهقَوِة وادا ِفي : هارِتظْهاس امالِْإم ثُم
 لُهقَو دَء الْحرد وِجبا يِة مادهى ِفي الشرا يمبقِِّه فَرح :  

  دقَطَ الْحاِء سِتداِلاب ِمن ودهالش عنتفَِإنْ ام   

التصِريِح ِبالْقَذِْف وكَذَا إذَا امتنع بعضهم سقَطَ أَيضا وكَذَا إذَا غَابوا أَو ماتوا أَو مات ولَم يِجب علَيِهم حد الْقَذِْف ِلعدِم 
الش نع دطَلَ الْحب دالْح ِربفَض قُِذف أَو دتار أَو نج أَو ِرسخ أَو ِميع أَو مهضعب غَاب أَو مهضعا بمهدِه ِعنلَيوِد عه
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 فوسو يقَالَ أَبطٌ ، ورش مهتايذَا : ِلأَنَّ ِبدوا فَهدتار وا أَونج وا أَومكَذَا إذَا عو اسالن ثُم امالِْإم مجوا رغَاب وا أَوعنتإذَا ام
ا كَانوا مرضى أَو مقْطُوِعي الْأَيِدي فَعلَى الِْإماِم أَنْ يرِمي ثُم يأْمر الناس ِبالرمِي وِإنْ كُلُّه إذَا امتنعوا ِمن غَيِر عذٍْر أَما إذَ

تسيِحِم وذُو الرةُ ووكَذَا الِْإخِم وجُءوا ِبالردبأَنْ ي ِهملَيع بجا ونِبالز لَى أَِبيِهمةٌ ععبأَر ِهدلًا شقْتم وا لَهدمعتأَنْ لَا ي بح
ابن اِلابِن : وكَذَا ذُو الرِحِم الْمحرِم وأَما ابن الْعم فَلَا بأْس أَنْ يتعمد قَتلَه ِلأَنَّ رِحمه لَم يكْملْ فَأَشبه الْأَجنِبي ، وقَد قَالُوا 

ِه ِبالزنا لَم يحرم الِْمرياثَ ِبهِذِه الشهادِة ِلأَنَّ الِْمرياثَ يِجب ِبالْموِت ، والشهادةُ إنما وقَعت علَى الزنا إذَا شِهد علَى أَِبي
اثَ ِبهالِْمري مرحي اِص فَقُِتلَ لَمِه ِبالِْقصلَيع ِهدكَذَا إذَا شِت ووالْم رغَي ذَِلكِذِه الِْعلَِّة و.   

 لُهقَو:   اسالن ثُم امأَ الِْإمدتا ابِقراِني مِإنْ كَانَ الزو   

 اعترفَت ِبالزنا فَِإنْ ارموا واتقُوا الْوجه وكَانت: ِلأَنَّ النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام رمى الْغاِمِديةَ ِبحصاٍة ِمثْلَ الِْحمصِة ، وقَالَ 
كَانت الْمرأَةُ حاِملًا لَم ترجم حتى تضع ويفْطَم الْولَد ِلأَنَّ رجمها يتِلف الْولَد وذَِلك غَير مستحق فَِإنْ ادعت أَنها حبلَى 

فَِإنْ قُلْن إنها حبلَى تربص ِبها الْمدةَ الَِّتي ذَكَرنا ِفيما تقَدم وِإذَا شِهدوا علَى امرأٍَة ِبالزنا ، وأَشكَلَ أَمرها نظَر إلَيها النساُء 
ب هِلأَن دحت لَم كَذَِلك ِهي اُء فَِإنْ قُلْنسا النهإلَي ظَرقَاُء نتر أَو ا ِبكْرأَن قَالَتو ا لَوا ِلأَنضأَي ودهالش دحلَا يو مهانَ كَِذب

 ِجمر مجِه الرلَيع بجو قَدا وِريضاِني مِإنْ كَانَ الزاِء وسِل النِبقَو ِجبلَا ت وددالْحاِء ، وسِل النِلقَو اهنبجأَو ِهملَيع اهنبجأَو
 ظَرتنلَا يأَ وربى يتح ِظرتاُن لْدالْج هدِإنْ كَانَ حا وِريضم ا كَانَ أَوِحيحص ِلكُههي مجِتظَاِرِه ِلأَنَّ الرةَ ِفي انلَا فَاِئد هِلأَن هؤرب

 قحتسالْم ِمن ِب أَكْثَررِبالض ررالض ا لَِحقَهِريضإذَا كَانَ م ها ِلأَنِديدش درالْب ا أَوِديدش ركَذَا إذَا كَانَ الْحِه ولَيع.  

 ِويرو ضرم فَاسا ِلأَنَّ النِنفَاِسه لَّى ِمنعتى تتاِء حفَسلَى النع دالْح قَاملَا يو الُ ذَِلكوز ِظرتاُن } تا أَقَرةَ لَماِمِديأَنَّ الْغ
ِبالز لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا الناِملٌ قَالَ لَهح ِهيا ون : قٍَة فَقَالَتلَِد ِفي ِخرِبالْو هتأَت تعضا وِعي فَلَمضى تتِبي حاذْه : وه

ا فَطَمفِْطِميِه فَلَمى تتِضِعيِه حِبي فَأَرته فَقَالَ اذْهلَدو ذَا قَده ٍز فَقَالَتبخ ةٌ ِمنرِدِه ِكسِفي يِبِه ، و تأَت هت : ذَا قَده وه
رأَما وِرهدا إلَى صلَه ِفرا فَحِبه رأَم ثُم ِلِمنيسالْم ٍل ِمنجإلَى ر ِبيالص فَعفَد امأَكَلَ الطَّع قَدته وفَطَم   

ا فَأَقْبِمهجِبر اسا النلًا يهم لَامِه السلَيا ، فَقَالَ عهمتاِلٍد فَشِه خجلَى وع مالد حضا فَافْتهأْسى رمٍر فَرجِليِد ِبحالْو نب اِلدلَ خ
 لَه ِفركٍْس لَغم اِحبا صهابت ةً لَوبوت تابت ِدِه لَقَدفِْسي ِبياَلَِّذي نفَو اِلدخ.  

 تِفندا وهلَيلَّى عا فَصِبه رأَم ثُم {.  

لَقَد تابت توبةً لَو قُسمت بين : صلَّى علَيها النِبي علَيِه السلَام فَقَالَ لَه عمر أَتصلِّي علَيها وقَد زنت فَقَالَ { وِفي ِروايٍة 
ِل الْمأَه ِمن ِعنيبالَى سعا ِللَِّه تفِْسهِبن تادأَنْ ج لَ ِمنةً أَفْضبوت تدجلْ وهو مهتِسعِة لَوِدين {.  

يِه ِبذَِلك وجب ِفي ولَو شِهد الشهود علَى رجٍل ِبالزنا الْموِجِب ِللرجِم فَقَتلَه إنسانٌ خطَأً أَو عمدا قَبلَ أَنْ يقِْضي الِْإمام علَ
الْعمِد الِْقصاص ووجب ِفي الْخطَِأ الديةُ وِإنْ كَانَ الِْإمام قَد قَضى ِبرجِمِه فَقَتلَه إنسانٌ أَو قَطَع يده أَو فَقَأَ عينه فَلَا ضمانَ 

 همد أُِبيح قَد هِه ِلأَنلَيع.   
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 لُهقَو:  ِه ولَيلَّى عصيو كَفَّنيلُ وسغي   

لَقَد تاب { ِلأَنه قُِتلَ ِبحق فَلَا يسقُطُ الْغسلُ كَالْمقْتوِل ِقصاصا وقَد صلَّى النِبي علَيِه السلَام علَى الْغاِمِديِة ، وقَالَ ِفي ماِعٍز 
لَى أُمع تمقُس ةً لَوبوِة تناِر الْجهِفي أَن ِمسغنته يأَير لَقَدو مهتِسعٍة لَو { لَهقْتوا مدمعتِم أَنْ يجالَِة الراِس ِفي حِللن أْسلَا بو

   .ِلأَنَّ الْمقْصود قَتلُه فَما كَانَ أَسرع كَانَ أَولَى 

 لُهقَو:  صحم كُني ِإنْ لَمو ةَ لَهرٍط لَا ثَموِبِه ِبسرِبض امالِْإم رأْمٍة يلْدِمائَةُ ج هدا فَحركَانَ حا ون   

 اِريخملَا شو قَدلَا عو كولَا ش أَي.  

 لُهقَو :  

   ضربا متوسطًا  

حربِلِم ِلأَنَّ الْمؤِر الْمغَيِح وربالْم نيب أَي رجلُ ِبِه الزصحِلِم لَا يؤالْم رغَيو ِلكهي .  

 لُهقَو :  

  هابِثي هنع عزنيو   

  .}  اللَِّه ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن{ يعِني ما خلَا الِْإزار ِلأَنَّ الثِّياب تمنع وصولَ الْأَلَِم إلَيِه قَالَ اللَّه تعالَى 

 لُهقَو :  

   ويفَرق الضرب علَى أَعضاِئِه  

 لَتصا واِء كَمضإلَى كُلِّ الْأَع لَ الْأَلَموصأَنْ ي ِجبي هِلأَنو ِلكهلَا م اِجرز لْدالْجو ، ِلكُههاِحٍد يٍو وضِفي ع عمِلأَنَّ الْج
ا اللَّذَّةُ قَوهإلَي لُه :  

  هجفَرو ههجوو هأْسإلَّا ر   

وِلأَنَّ الْفَرج مقْتلٌ ، والرأْس مجمع الْحواس فَربما يختلُّ } اتِق الْوجه ، والرأْس ، والْمذَاِكري { ِلقَوِلِه علَيِه السلَام ِللْجلَّاِد 
أَو هعمِب سرِبالض أْسالر ِربضي فوسو يقَالَ أَبلٌ ، وقْتم ها ِلأَنضأَي طْنالْبو ، ردالص ِنبتجيو قُهذَو أَو همش أَو هرصب 

رضيو لَفالت هِمن افخلَا ي اِحدطَ الْووِلأَنَّ الس ا أَوطَانيا ِلأَنَّ ِفيِه شاِحدطًا ووس را غَيا قَاِئموِد كُلِّهدلُ ِفي الْحجالر ب
ممدوٍد ولَا يلْقَى علَى وجِهِه علَى الْأَرِض ولَا يشد يداه وأَما الْمرأَةُ فَتحد قَاِعدةً ِلأَنه أَستر لَها فَتلَف ِثيابها علَيها وتربطُ 

تيو ابلُ الثِّيصحلَا ي هِن ِلأَنطَيوس طًا أَووٍم سوِفي كُلِّ ي قَهفَرأَنْ ي وزجلَا يِب ورالض نياِلي بويأَةٌ ورا امهلَيا عاِبهِثي لَّى لَفو
يوِم الثَّاِني أَجزأَه علَى الْأَصح ولَا يقَام الْحد ِفي الْمسِجِد ِعندنا ِبِه الِْإيلَام ، ولَو جلَده ِفي يوٍم خمِسني متواِليةً وِمثْلَها ِفي الْ

   .ِلأَنه لَا يؤمن أَنْ ينفَِصلَ ِمن الْمجلُوِد نجاسةٌ 
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 لُهقَو:   كَذَِلك ِسنيمخ هلَدا جدبفَِإنْ كَانَ ع   

   . جِلد علَيها الْحر ِمن نزِع ِثياِبِه واتقَاِء وجِهِه ورأِْسِه وفَرِجِه أَي علَى الصفَِة الَِّتي

 لُهقَو:   ِبيلَهلَّى سخوِعِه وجلَ رِطِه قَبسِفي و ِه أَولَيع دِة الْحلَ إقَاماِرِه قَبإقْر نع ِقرالْم عجفَِإنْ ر   

   .ِه حق الْعبِد وهو الِْقصاص ، والْقَذْف فَِإنه لَا يقْبلُ رجوعه ِفيِهما ِبِخلَاِف ما ِفي

 لُهلْت   :قَوقَب ت أَوسلَّك لَملَع قُولُ لَهيو وعجالر ِقرالْم لَقِّناِم أَنْ يِللِْإم بحتسيو   

هبا ِبالشِطئْتهلَّك ولَع قُولُ أَوي اِرِه قُِبلَ : ِة أَوإقْر نع عجر ثُم ِبذَِلك ةٌ فَأَقَرعبِه أَرلَيع ِهدش لَوونٌ ؟ ونلٌ ؟ أَِبك جبأَِبك خ
 لُهاِر قَوالِْإقْر عِة مادهظَّ ِللشلَا ح هِلأَن دقَطَ الْحسو هِمن :  

   ِفي ذَِلك سواٌء والرجلُ ، والْمرأَةُ  

  .يعِني ِفي ِصفَِة الْحد وقَبوِل الرجوِع 

 لُهقَو :  

   غَير أَنَّ  

  

  وشالْحو ، وا إلَّا الْفَراِبهِثي ا ِمنهنع عزنأَةَ لَا يرالْم   

هةً ِلأَناِلسج برضتا وِتهروع فا كَشِريِدهجِلأَنَّ ِفي ت لُها قَولَه رتأَس  :  

  ازِم ججا ِفي الرلَه فَرِإنْ حو   

ِلأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حفَر ِللْغاِمِديِة إلَى ثَدِيها ، والْحفْر لَها أَحسن ِلأَنه أَستر لَها ويحفَر لَها إلَى الصدِر ولَا 
   .يحفَر ِللرجِل ِلأَنَّ النِبي علَيِه السلَام لَم يحِفر ِلماِعٍز 

 لُهاِم   :قَوِدِه إلَّا ِبِإذِْن الِْإمبلَى عع دلَى الْحوالْم ِقيملَا يو   

 لَامِه السلَيِلِه عالْفَ{ ِلقَوةُ ، وعملَاِة الْجةٌ إلَى الْوعبأَر قَاتدالصو ، وددالْحُء ، وفِْسِه } يلَى نع ِلي ذَِلكلَى لَا يوِلأَنَّ الْمو
   .فَلَا يِليِه علَى عبِدِه إلَّا ِبِإذِْن الِْإماِم وأَما التعِزير فَلَه أَنْ يِقيمه علَى عبِدِه ِلأَنه حق الْعبِد 
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 لُهِإذَا  :قَوِه ولَيوِد عهشالْم نع مجقَطَ الرسو دوا الْحِربِم ضجلَ الركِْم قَبالْح دعوِد بهالش دأَح عجر    

 دمحقَالَ ما ، وملُهذَا قَوأَكَّ: هتاِكِم وكِْم الْحِبح تحص ةَ قَدادهِلأَنَّ الش هدحو اِجعالر دحإلَّا ي فَِسخناِء فَلَا تِبالْقَض تد
ِفي حق الراِجِع ولَهما أَنَّ الِْإمضاَء ِمن الْقَضاِء فَصار كَما إذَا رجع واِحد قَبلَ الْقَضاِء وِلهذَا يسقُطُ الْحد عن الْمشهوِد علَيِه 

ِم حدوا جِميعا فَكَذَا هذَا وِإنما سقَطَ الْحد عن الْمشهوِد علَيِه ِفي قَوِلِهم جِميعا ِلأَنَّ ، ولَو رجع أَحدهم قَبلَ الْحكْ
وقَالَ زفَر يحد الشهادةَ لَم تكْملْ ِفي حقِِّه فَسقَطَت ، ولَو رجع أَحد الشهوِد قَبلَ الْحكِْم ِبها حدوا جِميعا ِعندنا ، 

الراِجع وحده ِلأَنه لَا يصدق علَى غَيِرِه قُلْنا كَلَامهم قَذْف ِفي الْأَصِل وِإنما يِصري شهادةً ِلِلاتصاِل ِبالْقَضاِء فَِإذَا لَم يتِصلْ ِبِه 
ا كَانَ جلْدا فَرجع أَحدهم فَعلَيِه الْحد خاصةً إجماعا ولَا ضمانَ علَى الراِجِع ِفي أَثَِر الْقَضاُء بِقي قَذْفًا فَيحدونَ وأَما إذَ

 نمضا يمهدِعنلِْد والْج ِمن اتكَذَا إذَا مِنيفَةَ وأَِبي ح داِط ِعنيالس.  

أَربعةٌ شِهدوا علَى " والْجلْد إنْ يجرح فَقَالَ واِحد كَذَبت لَا يضمن هذَا الشاِهد صورته قَالَ ِفي الْمنظُومِة ِلأَِبي حِنيفَةَ ، 
ِة واحالِْجر شأَر اِجعالر نمضلَا ي مهدأَح عجر ثُم لْدالْج هحرالْقَاِضي فَج هلَدا فَجنٍن ِبالزصحِر مغَي ِمن اتكَذَا إنْ م

 لُهقَو اِجعالر نمضي دمحمو فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ ، وأَِبي ح دِه ِعنلَيانَ عملِْد لَا ضالْج :  

   فَِإنْ رجع بعد الرجِم جِلد الراِجع وحده وضِمن ربع الديِة  

.  

 فَرقَالَ زو :الْقَاِذِف لَا ي نع دقَطَ الْحس قْذُوفالْم اتم ا ثُميح قَذَف نماِة وياِل الْحِفي ح قَاِذفًا لَه ارص هِلأَن اِجعالر دح
   ِلأَنه لَا يورثُ ولَنا أَنَّ

اِبقَِة وِة السادهوِعِه ِبالشجر دقَاِذفًا ِعن ارص اِجعا الرمِإنو دِه الْحلَيع بجا وتيم قَذَف نماِل ، وقَاِذفًا ِفي الْح ِصري لَم
و كَانَ ضِمن ربع الديِة ِلأَنَّ الْمقْذُوف تِلف ِبشهادِتِه وشهادِة غَيِرِه وقَد بِقي من ثَبت ِبشهادِتِه ثَلَاثَةُ أَرباِع الْحق ، ولَ

 مهاِن واثْن عجِإنْ رو ِتِهمادهِبش قالْح ِميعج قْطَعي نم ِقيب هئًا ِلأَنيش نمضي لَم مهِمن اِحدو عجفَر أَكْثَر ةً أَوسمخ ودهالش
ها أَننيا بِة ِلميالد عباِن راِجعالر ِمنةٌ ضسمخ مفَِإذَا ه ِجمكُّوا فَرةٌ فَزعبأَر ِهدِإذَا شو قاِع الْحبثَلَاثَةُ أَر ِبِهم تثَب نم ِقيب 

  . عِبيد ومع ذَِلك زكَّيناهم عِلمنا أَنهم: عِبيد فَالديةُ علَى الْمزكِّني ِعند أَِبي حِنيفَةَ معناه إذَا رجعوا عن التزِكيِة ِبأَنْ قَالُوا 

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد الديةُ ِفي بيِت الْماِل ولَا شيَء علَى الْمزكِّني ِلأَنهم أَثْنوا علَى الشهوِد خيرا ولَِكنهم يعزرونَ 
: هادةَ إنما تِصري حجةً وعاِملَةً ِبالتزِكيِة فَيضاف الْحكْم إلَيها ، والِْخلَاف ِفيما إذَا قَالُوا أَنَّ الش: ِعندهما وِلأَِبي حِنيفَةَ 

علَيِهم ولَا علَى الشهوِد بلْ علَى بيِت عِلمنا أَنهم عِبيد وزكَّيناهم أَما إذْ ثَبتوا علَى التزِكيِة وزعموا أَنهم أَحرار فَلَا ضمانَ 
: أَخطَأْت ِفي التزِكيِة لَا يضمن إجماعا كَذَا ِفي الْمصفَّى وِإنما الِْخلَاف إذَا قَالَ : الْماِل إجماعا ، ولَو قَالَ الْمزكِّي 

 ت ذَِلكدمعتو ِبيدع مهت أَنِلمع.   
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 لُهوا   :قَودِة حعبالْأَر نوِد عهالش ددع قَصِإنْ نو   

   .ِلأَنهم قَذَفَةٌ 

 لُهقَو:  ا عمها ولَ ِبهخدا وِحيحا صأَةً ِنكَاحرام جوزت ا قَدِلمساِقلًا ما عاِلغا بركُونَ حِم أَنْ يجاِن الرصطُ إحرشلَى و
   ِصفَِة الِْإحصاِن 

 ِتقَتأُع ِة ثُملَ ِبالْأَمخد كَذَا لَوا ونصحكُونُ ما لَا يلَ ِبهخد قَدةً واِبيِكت ةً أَووننجم ةً أَوِغريص ةً أَوةُ أَمكُوحنالْم تفَِإنْ كَان
دعب دوجي لَمةُ واِبيالِْكت تلَمأَس اٍن أَوصإح نا عازِترِم احجاِن الرصِبِإح دقَيا ونصحكُونُ ملَا ي هى فَِإننى زتطٌْء حو ذَِلك 

و ، لَامالِْإسقْلُ ، والْعلُوغُ ، والْب وهو راِئطَ لَا غَيرِس شماِع خِتماج نةٌ عارِعب اكنه هقْذُوٍف فَِإنِل ِلمِفع نالِْعفَّةُ عةُ ، ويرالْح
   .الزنا وينقُص عن إحصاِن الرجِم ِبشيئَيِن النكَاِح ، والدخوِل 

  

   مسأَلَةُ  

الشهادِة علَى الْأَمواِل ، وقَالَ زفَر لَا تثْبت الشهادِة علَى الِْإحصاِن تثْبت ِبشهادِة رجٍل وامرأَتيِن وِبالشهادِة علَى الشهادِة كَ
 ارِتباع بجو ِفيِه فَلَو ببس وا همانُ فَِإنصا الِْإحأَما ونِبالز تثْبلُ يا الْقَتلُ قُلْنا الْقَتِبه تثْبةٌ لَا يادها شهاِء ِلأَنسِة النادهِبش

وِريِة ِفيِه كَما وجب ِفي الزنا لَوجب اعِتبار الْعدِد الَِّذي يثْبت ِبِه الزنا وهذَا لَم يقُلْ ِبِه أَحد وِلأَنَّ الِْإحصانَ هو النكَاح الذُّكُ
ه اِحٍد ِمنكُلُّ وولُ وخالدو ، لَامالِْإسقْلُ ، والْعلُوغُ ، والْباِد ، وِفراِلان داِل ِعنجالر عاِء مسِة النادهِبش تثْباِء ييِذِه الْأَش

   .فَكَذَا ِعند اِلاجِتماِع 

 لُهفِْي إ  :قَوالنلِْد ، والْج نيِفي الِْبكِْر ب عمجلَا يِم وجالرلِْد ، والْج نيِن بصحِفي الْم عمجلَا يِفي و امى الِْإمرلَّا أَنْ ي
 اهرا ياِر ملَى ِمقْدِبِه ع رزعةً فَيلَحصم ذَِلك   

 ، دلَى طَِريِق الْحِزيِر لَا ععلَى طَِريِق التع لَهفَع ذَِلك امأَى الِْإمِإنْ رو ذَِلك ِمن.  

} الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة { ِريِق الْحد لَنا قَوله تعالَى وقَالَ الشاِفِعي يجمع بينهما علَى طَ

و دالْح ضعةُ بايالْغ تا لَكَاندح هعم ِريبغكَانَ الت ِه فَلَولَيع ادزفَلَا ي دِميِع الْحانٌ ِلجيذَا بهقَاِديِر وةُ الْملُومعم وددِلأَنَّ الْح
   .ولَيس ِللنفِْي ِمقْدار ِفي مسافَِة الْبلْداِن 

 لُهقَو:   ِجمر مجالر هدحو ِريضى الْمنفَِإنْ ز   

ِب الْمباِع ِبسِتنى ِلِلامنعِه فَلَا ملَيع قحتسم لَافِلأَنَّ الِْإت لُهِض قَور :  
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   وِإنْ كَانَ حده الْجلْد لَم يجلَد حتى يبرأَ  

 الُ ذَِلكوِبِه ز ِظرتا اُنِديدش درالْب ا أَوِديدش رذَا إذَا كَانَ الْحِلهِه ولَيع قحتسم رغَي وهلَاِك وفِْضي ِللْهلَا ي كَي.   

   وِإذَا زنت الْحاِملُ لَم تحد حتى تضع حملَها   :ه ولُقَ

 لُهةٌ قَومرتحم فْسن وهلَِد ولَاِك الْوإلَى ه يدؤلَا ي كَي :  

   وِإنْ كَانَ حدها الْجلْد فَحتى تتعلَّى ِمن ِنفَاِسها  

هو سهو ، والصواب تتعلَّى ِبغيِر أَِلٍف أَي ترتِفع يِريد ِبِه تخرج ِمنه ِلأَنَّ النفَاس نوع مرٍض تتعالَى و: ، وِفي بعِض النسِخ 
  .وتجلَد الْحاِئض ِفي حاِل الْحيِض ِلأَنَّ الْحيض لَيس ِبمرٍض 

 لُهقَو :  

  مجا الرهدِإنْ كَانَ حفَاِس وِفي الن تِجمر   

 قُومي دأَح كُني ا إذَا لَمهنا عهلَدِني وغتسإلَى أَنْ ي رخؤِنيفَةَ تأَِبي ح نعلَ وفَصان قَدلَِد وِل الْوا كَانَ ِلأَجمإن أِْخريِلأَنَّ الت
د إذَا كَانَ الزنا ثَاِبتا ِبالْبينِة كَي لَا تهرب ِبِخلَاِف الِْإقْراِر ِلأَنَّ الرجوع عنه مقْبولٌ فَلَا ِبترِبيِتِه ثُم الْحبلَى تحبس إلَى أَنْ تِل

 سبالْح ِفيدي.   

 لُهالْ  :قَو نع مهدعِتِه بإقَام نع مهقْطَعي لَمقَاِدٍم وتم دوا ِبحِهدِإذَا شةً واصالْقَذِْف خ دإلَّا ِفي ح مهتادهلْ شقْبت اِم لَمِإم   

يعِني إذَا شِهدوا ِبسِرقٍَة أَو شرِب خمٍر أَو ِزنا بعد ِحٍني لَم يؤخذْ ِبِه ويضمن ِفي السِرقَِة الْمالَ وأَما حد الْقَذِْف ، 
ا يبطُلُ ِبالتقَادِم ِلأَنهما ِمن حقُوِق الِْعباِد وحقُوق الِْعباِد لَا تبطُلُ ِبالتقَادِم ، ولَو ثَبت هذَا كُلُّه ِبالِْإقْراِر فَِإنه والِْقصاِص فَِإنه لَ
  .يِصح ولَا يبطُلُ 

الر ودجِر فَِإنَّ ومِب الْخرِم إلَّا ِفي شقَادا ِبالتمهدِطِه ِعنرش ِة ِمناِئح.  

وقَالَ محمد لَيس ِمن شرِطِه ِفي الْبينِة ، والِْإقْراِر جِميعا وِإنْ جاُءوا ِبِه ِمن مكَان بِعيٍد تذْهب الراِئحةُ ِفي ِمثِْل ذَِلك الْوقِْت 
 شهادتهم وهلْ يحدونَ حد الْقَذِْف قَالَ أَبو الْحسِن الْكَرِخي الظَّاِهر أَنه لَا حد علَيِهم ِلأَنَّ يقْبلُ ِباِلاتفَاِق وقَولُه لَم تقْبلْ

س كُونُ ذَِلكِة فَلَا يهبِه ِبالشلَيوِد عهشالْم نع دقَطَ الْحا سمِإنِد ودةَ كَاِملَةُ الْعادهالش وِد ثُمهلَى الشع داِب الْحا ِفي إجيبب
التقَادم كَما يمنع قَبولَ الشهادِة ِفي اِلابِتداِء فَكَذَِلك يمنع الِْإقَامةَ بعد الْقَضاِء ، وقَالَ زفَر لَا يمنع وفَاِئدته إذَا هرب بعد ما 

دالْح ضعب ِربض فَرز دِعنوِد وداِب الْحاِء ِفي بالْقَض اَء ِمنضِلأَنَّ الِْإم دِه الْحلَيع قَاملَا ي هانُ فَِإنمالز مقَادا تم دعأُِخذَ ب ثُم 
 دِه الْحلَيع قَامي.   
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 لُهقَو:  ِج عونَ الْفَرا دةً ِفيمِبينِطئَ أَجو نمو رز   

   .ِلأَنه أَتى منكَرا 

 لُهقَو:   امرا حهت أَنِلمِإنْ قَالَ علَِدِه ولَِد وو لَِدِه أَوةَ واِريِطئَ جو نلَى مع دلَا حو   

 لَامِه السلَيِليٍل قَالَ علَى دع أَتشن ِهيةٌ وكِْميةَ ِفيِه حهبالُك ِلأَِبيك { ِلأَنَّ الشمو تةٌ ِفي } أَنهباِن شعوةَ نهبأَنَّ الش لَماعو
الْمحلِّ وتسمى شبهةً حكِْميةً وشبهةٌ ِفي الِْفعِل وتسمى شبهةَ اشِتباٍه فَالشبهةُ ِفي الْمحلِّ ِفي ِستِة مواِضع جاِريةُ ابِنِه ، 

لَّقَةُ باِئنا ِبالِْكناياِت ، والْمِبيعةُ ِفي حق الْباِئِع قَبلَ التسِليِم ، والْممهورةُ ِفي حق الزوِج قَبلَ الْقَبِض ، والْجاِريةُ والْمطَ
وايِة ِكتاِب الرهِن فَِفي هِذِه الْمواِضِع لَا يِجب الْحد وِإنْ قَالَ الْمشتركَةُ بينه وبين غَيِرِه ، والْمرهونةُ ِفي حق الْمرتِهِن ِفي ِر

عِلمت أَنها حرام ويِجب الْمهر ويثْبت النسب إذَا ادعاه ولَا يشترطُ تصِديق الْماِلِك إذَا كَانَ الْمدِعي جدا مع وجوِد الْأَِب 
طَلَّقَةُ ثَلَاثًا والْمِتِه ، وجوزِه وأُمةُ أَِبيِه واِريج اِضعوِة ماِنيِل فَِفي ثَمةُ ِفي الِْفعهبا الشأَملَاِء وؤلَى قَاِذِف هع دالْح ِجبلَا ي

أُمِة واٍل ِفي الِْعدلَى ما ِبالطَّلَاِق عاِئنبِة وِفي الِْعد ِهيِد وبالْع قلَى ِفي حوةُ الْماِريجِة وِفي الِْعد ِهيلَى ووا الْمقَهتلَِد إذَا أَعالْو 
  .، والْجاِريةُ الْمرهونةُ ِفي حق الْمرتِهِن ِفي ِروايِة ِكتاِب الْحدوِد وهو الْأَصح كَذَا ِفي الِْهدايِة 

لرهِن ِفي هذَا ِبمنِزلَِة الْمرتِهِن فَِفي هِذِه الْمواِضِع لَا حد علَيِه إذَا قَالَ ظَننت أَنها تِحلُّ ِلي وِإنْ قَالَ عِلمت أَنها والْمستِعري ِل
ولَِد ِمنه وِإنْ ادعاه ، وِفي كُلِّ موِضٍع كَانت الشبهةُ حرام حد ثُم ِفي كُلِّ موِضٍع كَانت الشبهةُ ِفي الِْفعِل لَا يثْبت نسب الْ

دح امرا حهت أَنِلمقَالَ عِة ، وا ِفي الِْعدِطئَهو ثَلَاثًا ثُم هتجوز طَلَّق نمو اهعإذَا اد هِمن بسالن تثْبلِّ يحِفي الْم   

ِك ِفي الْمحلِّ ِمن كُلِّ وجٍه وتكُونُ الشبهةُ منتِفيةً وِإنْ قَالَ ظَننت أَنها تِحلُّ ِلي لَم يحد ِلأَنَّ الظَّن ِفي موِضِعِه ِلزواِل الِْملْ
ذَا أَعتقَها مولَاها ، والْمختِلعةُ ، والْمطَلَّقَةُ علَى ماٍل إذْ أَثَر الِْملِْك قَاِئم ِفي حق النسِب ، والْحبِس ، والنفَقَِة وأُم الْولَِد إ

ك ِبيرأَم ةٌ أَوِريب ةٌ أَوِليِت خِإنْ قَالَ أَنِة وِض الْآثَاِر ِفي الِْعدعب امِقياِع ومِة ِبالِْإجمروِت الْحطَلَّقَِة ثَلَاثًا ِلثُبِزلَِة الْمنِدك ِبم
فَاختارت نفْسها ثُم وِطئَها ِفي الِْعدِة ، وقَالَ عِلمت أَنها حرام علَي لَم يحد وأَما الْجاِريةُ الْعاِريةُ ، والْمستعارةُ ِللِْخدمِة ، 

اِريِطئَ جو نمطْلَقًا وم ِفيِهن دالْح ِجبِة فَيِديعِه الْولَيا فَعاركَاِح الْفَاِسِد ِمرِفي الن هأَترِطئَ امو ِبِه أَوكَاتةَ ماِريج ِنِه أَوةَ اب
يِه ِلكُلِّ وطٍْء مهر ِلأَنَّ مهر واِحد ِلأَنه شبهةُ ِملٍْك وِإنْ وِطئَ اِلابن جاِريةَ أَِبيِه أَو جاِريةَ أُمِه ِمرارا وقَد ادعى الشبهةَ فَعلَ

وطْأَه ِفي ِملِْك الْغيِر وِإنْ كَانت الْجاِريةُ بين شِريكَيِن فَوِطئَها أَحدهما ِمرارا فَعلَيِه ِلكُلِّ وطٍْء ِنصف مهٍر كَذَا ِفي الْواِقعاِت 
.   

 لُهةَ أَِبيِه  :قَواِريِطئَ جِإذَا وفَِإنْ قَالَ و لَاهوةَ ماِريج دبِطئَ الْعو ِتِه أَوجوز ِه أَوأُم أَو  : دح امرا حهت أَنِلمع   

 لُهطُوَءِة قَووا ِفي الْممةَ لَههبلَا ش هِلأَن :  
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   لَى قَاِذِفِه أَيضا ظَننت أَنها تِحلُّ ِلي فَلَا حد علَيِه ولَا ع: وِإنْ قَالَ  

ِلأَنَّ ظَنه استند إلَى ظَاِهٍر ِلأَنَّ لَه تبسطًا ِفي ماِل أَبويِه وزوجِتِه وكَذَا الْعبد ِفي ماِل مولَاه يأْكُلُ ِمنه ِعند حاجِتِه فَجاز أَنْ 
هبفَكَانَ ش اعتِتمِه اِلاسلَيع ِبهتشةُ ياِريالْج كَذَا إذَا قَالَتو قَاِذفُه دحِقيقَةً فَلَا يا حِزن هاٍه إلَّا أَنِتبِحلُّ ِلي ، : ةَ اشي هت أَننظَن

مهنع ِرئِحلُّ ِلي دا تهت أَننا قَالَ ظَنمهفَأَي اِحدلَ وِع الِْحلَّ ِلأَنَّ الِْفعدي لُ لَمالْفَحا وِلمع ا قَدمها أَنِميعا جِقرى يتح دا الْح
أَنَّ ذَِلك حرام علَيِهما قَالَ ِفي الْواِقعاِت رجلٌ زنى ِبجاِريِة أَِبيِه أَو أُمِه أَو جدٍه أَو جدِتِه ، وقَالَ ظَننت أَنها تِحلُّ ِلي ، 

ظَننت أَنه حلَالٌ ، وقَالَ هو : إنه حرام دِرئ الْحد عنهما إجماعا ، ولَو كَانَ علَى الْعكِْس ِبأَنْ قَالَت الْأَمةُ وقَالَت الْجاِريةُ 
أَِبي ح دِعنٍد ومحمو فوسأَِبي ي دا ِعنمهنا عضأَي دالْح ِرئد امرح هت أَنِلمع لُهقَوا وهنع ِرئدو دِه الْحلَيع ِجبِنيفَةَ ي :

  .وِإنْ قَالَ ظَننت أَنها تِحلُّ ِلي لَم يحد ولَا يثْبت النسب إذَا ادعى أَنه ابنه ِمن هذَا 

هأُم لَكِإنْ مِه ولَيع قتع ِبيالص لَكطِْء فَِإنْ مِة الْوملَ الِْقسِم قَبنغالْم ةً ِمناِريِطئَ جِإنْ وا وهعيب كَانَ لَهو لٍَد لَهو أُم ِصرت لَم 
 فَلَه حكْم الِْملِْك ولَا يثْبت عِلمت أَنها حرام ِلأَنَّ الْغِنيمةَ مشتركَةٌ بين الْغاِنِمني: وهو ِمن الْغاِنِمني فَلَا حد علَيِه وِإنْ قَالَ 

   .نسب الْولَِد 

 لُهقَو:   دِحلُّ ِلي حا تهت أَننقَالَ ظَنِه ، ومع ةَ أَِخيِه أَواِريِطئَ جو نمو   

ى الْأَواِرِم ِسوحاِئِر الْمكَذَا ساِل وا ِفي الْممهنياطَ بِبسلَا ان هلَاِد ِلأَن.   

 لُهاُء   :قَوسالن قَالَتأَِتِه ، ورام رِه غَيإلَي فَّتز نمو : رهِه الْملَيعِه ولَيع دا فَلَا حِطئَهك فَوتجوا زهإن   

   . غَيِر ِملِْكِه ويثْبت نسب ولَِدها يعِني مهر الِْمثِْل وعلَيها الِْعدةُ ولَا يحد قَاِذفُه ِلأَنَّ وطْأَه ِفي

 لُهقَو:   دِه الْحلَيا فَعِطئَهاِشِه فَولَى ِفرأَةً عرام دجو نمو   

أَنَّ الِْإنسانَ لَا يفَرق بين امرأَِتِه وغَيِرها ِفي ِلأَنه لَا اشِتباه بعد طُوِل الصحبِة ولَا تشِبه مسأَلَةَ الزفَاِف ِلأَنه هناك جاِهلٌ ِبها ِل
أَوِل الْوهلَِة وِلهذَا يثْبت النسب ِفي مسأَلَِة الزفَاِف ولَا يثْبت ِفي ولَِد هِذِه وكَذَا إذَا كَانَ أَعمى ِلأَنه يمِكنه التمِييز ِبالسؤاِل 

أَنا زوجتك فَوِطئَها لَم يحد ويثْبت نسب ولَِدها ِمنه وِهي كَالْمزفُوفَِة إلَى غَيِر : إذَا ادعاها فَأَجابته أَجنِبيةٌ ، وقَالَت إلَّا 
   .زوِجها 

 لُهِط  :قَوا فَوهِنكَاح ِحلُّ لَهأَةً لَا يرام جوزت نمو دِه الْحلَيع ِجبي ا لَمئَه   

 ولْغفَي ِحلَّهم اِدفصي لَم قْدع هِلأَن ا ِبذَِلكاِلمإذَا كَانَ ع دحا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهو ذَِلك لَمعإنْ كَانَ ي رزعيو
أَنَّ اللَّه تعالَى لَم يِبح الزنا ِفي شِريعِة أَحٍد ِمن الْأَنِبياِء وقَد أَباح ِنكَاح ذَواِت الْمحاِرِم ِفي وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه لَيس ِبِزنا ِل

   .شِريعِة بعِض الْأَنِبياِء وِإنما عزر ِلأَنه أَتى منكَرا 
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 لُهأَةً ِفي الْ  :قَورى امأَت نمو رزعيِنيفَةَ وأَِبي ح دِه ِعنلَيع دِم لُوٍط فَلَا حلَ قَومِملَ عع وِه أَوكْرِضِع الْموم   

  .ويودع ِفي السجِن 

 زوجِتِه أَو أَمِتِه فَلَا حد علَيِه ويعزر وقَالَ أَبو يوسف ومحمد وهو كَالزنا وعلَيِه الْحد هذَا علَى وجهيِن إنْ كَانَ ِفعلُه ِفي
وِإنْ فَعلَه ِفي أَجنِبيٍة أَو ِفي رجٍل فَلَا حد علَيِه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنه لَا يسمى ِزنا ويعزر ِلأَنه أَتى منكَرا وِقيلَ الِْخلَاف ِفي 

ما إذَا أَتى أَجنِبيةً ِفي دبِرها يحد إجماعا ، ولَو فَعلَه ِفي عبِدِه أَو أَمِتِه أَو زوجِتِه لَا يحد ِبلَا ِخلَاٍف ويعزر كَذَا ِفي الْغلَاِم أَ
رام كَّنم لَوو ، ِزيرعِفيِه التو ، امراُء حنِتماِلاسى ، واوالْفَت ِه ثُملَيَء عيلَا شو وهكْرم هلَ فَِإنزِث ِبذَكَِرِه فَأَنبالْع ِمن هتأَم أَو هأَت

جِن رينصحا ما إنْ كَانِميعاِن جدحا يمهِم لُوٍط فَِإنلَ قَومِملَ عع ا أَوِرهبةً ِفي دِبينى أَجا إذَا أَتِلِهملَى قَوا عكُوني ِإنْ لَما وم
محصنيِن جِلدا ِلأَنه ِفي معنى الزنا ثُم الشهادةُ علَى اللِّواِط لَا بد ِفيها ِمن أَربعٍة ِعندهما كَالزنا وِعند الشاِفِعي من عِملَ 

   .لُ ِبِه علَى كُلِّ حاٍل محصنيِن كَانا أَو غَير محصنيِن عملَ قَوِم لُوٍط قُِتلَ الْفَاِعلُ ، والْمفْعو

 لُهِه   :قَولَيع دةً فَلَا حِهيمِطئَ بو نمو   

 لُهقَوا وِبِزن سلَي هِبِز: ِلأَن سلَي هاِن ِلأَناِهدش لُ ِفي ذَِلكقْبيو كَرنم هِلأَن رزعيا وِطئَها فَوفِْسهن ا ِمندأَةٌ ِقررام تكَّنم لَوا ، ون
   .كَانَ حكْمها كَِإتياِن الرجِل الْبِهيمةَ 

 لُهقَو:   دِه الْحلَيع قَمي ا لَمنإلَي عجر ِي ثُمغاِر الْبِفي د ِب أَوراِر الْحى ِفي دنز نمو   

  .ِعندهما وهذَا 

 فوسو يقَالَ أَبلَ : وا الْأَصوِجبم ِقدعني لَم ها ِلأَنانا أَتمدعب قَاملَا يو دحي اِم ِفيِه فَلَمِللِْإم دِضٍع لَا يوى ِفي منز ها أَنلَن دحي
نأْمتسالْم ِبيرِنيفَةَ أَنَّ الْحأَِبي ح دِة ِعناِئبالْغاِئِب ، وِزلَِة الْغنةَ ِبمنأْمتسةَ الْمِبيرالْحو ، .  

 الْمسِلم وِعند محمٍد ِبمنِزلَِة الْمجنوِن ، والْمجنونِة ، والصِبي ، والصِبيِة وِعند أَِبي يوسف ِبمنِزلَِة الذِّمي ، والذِّميِة بيانه أَنَّ
، والذِّمي إذَا زنى ِبحرِبيٍة مستأْمنٍة فَِإنه يحد الْمسِلم ولَا تحد الْمستأْمنةُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد أَما علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ 

 ثُم غَابت يحد الرجلُ وِعند محمٍد ِهي كَالْمجنونِة فَصار كَعاِقٍل زنى ِبمجنونٍة فَِإنه يحد فَِلأَنها كَالْغاِئبِة ومن زنى ِبامرأٍَة
ِلمسِبم نأْمتسم ِبيرى حنز لَوٍة ، ويى ِبِذمنز يا كَِذمِميعاِن جدحي فوسِل أَِبي يلَى قَوعو وهو ِبيرالْح دحٍة لَا ييِذم ٍة أَو

 فوسأَِبي ي دِعناِقلٍَة وى ِبعنوِن زنجا كَمِميعاِن جدحٍد لَا يمحم دِعنةُ ، وِلمسالْم ةُ أَويالذِّم دحتِنيفَةَ وأَِبي ح داِئٍب ِعنكَغ
يا كَِذمِميعاِن جدحِة يهبِن ِبالشياِنيِد الزأَح نقَطَ عى ستم دلُ أَنَّ الْحالْأَص اِع ثُمما ِبالِْإجِميعاِن جدحا يمهٍة فَِإنيى ِبِذمنز 

تمو ِكرني رالْآخو ، كَاحا النمهدى أَحعا إذَا ادِركَِة كَمِر ِللشالْآخ نقَطَ عس ِمن ورِل فَِإنْ كَانَ الْقُصوِر الِْفعقَطَ ِلقُصى س
 ورِإنْ كَانَ الْقُصةً واِئمن ةً أَوهكْرم ةً أَووننجم ةً أَوِغريص تا إذَا كَانِل كَمجالر نقُطْ عسي لَما وهنع دقَطَ الْحا سِتهِجه

   جِميعا كَما إذَا كَانَ مجنونا أَو صِبيا أَو مكْرها ثُمِمن ِجهِتِه سقَطَ عنهما 
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  .حد السِرقَِة ، والزنا لَا يقَام علَى الْمستأْمِن ِعندهما 

 فوسو يقَالَ أَبا: و دحاِع ومِه ِبالِْإجلَيع قَامِب لَا يرالش دحِه ولَيع قَاما يأَماِع ومِه ِبالِْإجلَيع قَاماِص يالِْقصلْقَذِْف ، و
الذِّمي فَهو ِفيما ِسوى حد الشرِب كَالْمسِلِم إجماعا ولَا يِجب علَيِه حد الشرِب وِإذَا زنى الصِبي أَو الْمجنونُ ِبامرأٍَة 

ع دٍة فَلَا حطَاِوعا مهلَيلَا عِه ولَي.  

وقَالَ زفَر علَيها الْحد وِإذَا زنى صِحيح ِبمجنونٍة أَو صِغريٍة حد الرجلُ خاصةً إجماعا لَنا أَنَّ ِفعلَ الزنا يتحقَّق ِمنه وِإنما 
ئًا وزاِنيا وِهي موطُوَءةً ومزنى ِبها إلَّا أَنها سميت زاِنيةً مجازا ِلكَوِنها مسببةً ِهي محلٌّ ِللِْفعِل وِلهذَا يسمى هو واِط

ِثم ِبمباشرِتِه وِفعلُ الصِبي ِبالتمِكِني فَتعلُّق الْحد ِفي حقِّها ِبالتمِكِني ِمن قُبِح الزنا وهو ِفعلُ من هو مخاطَب ِبالْكَف عنه أَ
لَيس ِبهِذِه الصفَِة وِإذَا زنى ِبجاِريٍة فَقَتلَها ِبِفعِل الزنا حد وعلَيِه الِْقيمةُ وعن أَِبي يوسف لَا يحد ِلأَنَّ تقَرر ضماِن الِْقيمِة 

اش ها فَكَأَنِلِملِْكه ببس ا أَوِبه لَه أُوِصي ا أَوِرثَهو ا أَوهضقَبو لَه تِهبو ا أَواهرتاش ٍة ثُمى ِبأَمنز نما وى ِبهنا زم دعا باهرت
دِه الْحلَيع فوسأَِبي ي دِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن دالْح هنع ِرئا دهئًا ِمنيش لَكم ذَِلك ِمن تاتا فَمى ِبهنةً فَزأَم بغَص لَوو ، 

علَيِه الْحد ِفي الْوجهيِن وعلَيِه مع ذَِلك ِديةُ الْحرِة : أَو غَصب حرةً ثَيبا فَزنى ِبها فَماتت ِمن ذَِلك فَِإنَّ أَبا حِنيفَةَ قَالَ 
  .ما الْحرةُ فَلَا إشكَالَ ِفيها ِلأَنها لَا تملَك ِبدفِْع الديِة وِقيمةُ الْأَمِة أَ

ت لَم لَوو ، ِليكُهمت ِصحلَا ي تيالْمِت ، ووالْم دعب بجانَ ومقَالَ إنَّ الض هِة إلَّا أَنفِْع الِْقيمِبد لَكما تهةُ فَِإنا الْأَمأَمو تم
بذَه لَِكنو   

  .بصرها غَِرم الِْقيمةَ علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ولَا حد علَيِه وهذَا ِبمنِزلَِة الشراِء 

 فوسو يقَالَ أَباِن فَ: وما ِبالضلَكَهم ها ِلأَنِميعِن جيهجِة ِفي الْوِفي الْأَم دِه حلَيع سلَي ناِء قَالَ ابرا ِبالشكَِملِْكه ِصريي
 وهو دِه الْحلَيا أَنَّ عضأَي هنع ِويرِه ولَيع دا قَالَ لَا حِبه جوزت أٍَة ثُمرِبام رٍل فَججقَالَ ِفي ر فوسا يت أَبِمعةَ ساعِسم

 الْحرةَ لَا يملَك بضعها ِبالنكَاِح وكَذَا يِجب علَيها الْحد أَيضا إذَا زنى ثُم تزوجها ومن أَقَر أَنه قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد ِلأَنَّ
اَللَّهو دحا يمهدِعنو فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن دحي لَم ِكرنت ِهيأٍَة ورى ِبامنز لَمأَع .   

  

   باب حد الشرِب  

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

  ودجوا مهِرحيفَأُِخذَ و رمالْخ ِربش نمو   

  معه أَو جاُءوا ِبِه سكْرانَ 

  ِبذَِلك ودهِه الشلَيع ِهدفَش   
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  دِه الْحلَيفَع   

وا مهِرحيو كَذَا إذَا أَقَرِة ِلأَنَّ وادهالش قْتو هعا مِرِحيه ودجِرطَ وا شمِإنا وكَِثري ِر قَِليلًا أَومالْخ ِمن ِرباٌء شوسو هعم ودج
لْ الشقْبت ٍة لَمِرقٍَة قَِدميس قَاِدٍم أَوتٍر ممِب خرش قَاِدٍم أَوتا مٍل ِبِزنجلَى رع ِهدش نم لُهةُ قَواده :  

  دحي ا لَماِب ِرِحيهذَه دعب فَِإنْ أَقَر   

  .هذَا ِعندهما 

 دمحقَالَ مو : دمحقَالَ ما ، ومهدِعن دحي كِْر لَمالسا ، واِب ِرِحيهذَه دعِه بلَيوا عِهدكَذَا إذَا شو دحي :فَالت دحي مقَاد
 مقَادفَالت ارا الِْإقْرأَمِة واِئحاِل الروِبز رقَدا ممهدِعنا ونالز دا ِبحارِتباِن اعمِبالز هرقَد هأَن رفَاِق غَيِة ِباِلاتادهوِل الشقَب ِمن عنمي

دا ِفي حٍد كَممحم دِعن ِطلُهبانَ لَا يكْرس أَو هعا مهِرحيو ودهالش ذَهِة فَِإنْ أَخاِئحاِم الرِقي دإلَّا ِعن دحا لَا يمهدِعنا ونالز 
  .فَذَهبوا ِبِه إلَى ِمصٍر ِفيِه الِْإمام فَانقَطَعت الراِئحةُ قَبلَ أَنْ يِصلُوا ِبِه حد إجماعا 

إنَّ هذَا ابن أَِخي وِإنه كَانَ يِتيما ِفي ِحجِري ، :  رجلًا جاَء ِبابِن أَِخيِه إلَى ابِن مسعوٍد رِضي اللَّه عنه فَقَالَ لَه رِوي أَنَّ
يِم أَنت إنك لَم تحِسن أَدبه ولَا سترت علَيِه جِرميته ِبئْس كَاِفلُ الْيِت: وقَد شِرب الْخمر فَسأَلَه ابن مسعوٍد فَأَقَر فَقَالَ ِلعمِه 
 وهِلدا فَاجِرحي متدجفَِإنْ و وهِمززمو وهِتررقَالَ ت ثُم.  

ي إقَامِة الْحد ، وقَولُه مزِمزوه ِبالزاِي أَي حركُوه الترترةُ أَنْ يحرك ويستنكَه وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ بقَاَء الراِئحِة شرطٌ ِف
   .وأَقِْبلُوا ِبِه وأَدِبروا 

 لُهقَو:   دِبيِذ حالن ِمن ِكرس نمو   

مِبِخلَاِف الْخ دالْح وِجبكٍْر لَا يِر سغَي ِمن هبرِلأَنَّ ش كْرِرطَ السا شماِط إنِترِر اشغَي ا ِمنِب قَِليِلهرِبش ِجبي دِر فَِإنَّ الْح
   .السكِْر 

 لُها   :قَوأَهقَيت ِر أَومالْخ ِريح هِمن ِجدو نلَى مع دلَا حو   

ه أَو شِربها ِفي حاِل الْعطَِش مضطَرا ِلعدِم الْماِء فَلَا يحد مع ِلأَنَّ ذَِلك لَا يدلُّ علَى شرِبها ِباخِتياِرِه ِلجواِز أَنْ يكُونَ أُكِْر
 كالش.   

 لُها   :قَوعطَو هِربشِبيِذ والن ِمن ِكرس هأَن لَمعى يتانُ حكْرالس دحلَا يو   

  : نِبيِذ كَالْبنِج ولَبِن الرماِك أَو شِرب النِبيذَ مكْرها فَلَا يحد ِبالشك قَولُه ِلأَنه يحتملُ أَنه سِكر ِمن غَيِر ال
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  كْرالس هنولَ عزى يتح دحلَا يو   

حاِن الَِّذي يكْرالسوِن ، ونجقِْل كَالْماِئلُ الْعز هِلأَن ارِزجلَ اِلانصحلَ ِليجالر ِرفعلَا يا وابولَا جطْقًا وِقلُ نعالَِّذي لَا ي وه د
 الَ أَكْثَرذَا مِإلَى هو هِلطُ كَلَامخيِذي وهالَِّذي ي وا همهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهاِء ومالس ِمن ضلَا الْأَرأَِة ورالْم ِمن

 وعن أَِبي يوسف يستقْرأُ قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ فَِإنْ أَمكَنه ِقراَءتها وِإلَّا حد ولَا يحد السكْرانُ ِبِإقْراِرِه علَى نفِْسِه الْمشاِيِخ
نه خاِلص حق اللَِّه ِبِخلَاِف حد الْقَذِْف ِلأَنَّ ِفيِه حق الْعبد ِفي حاِل سكِْرِه ِلاحِتماِل الْكَِذِب ِفي إقْراِرِه فَيحتالُ الدرَء ِبِه ِلأَ

 قَّقحتِتقَاِد فَلَا ياِب اِلاعب ِمن ِلأَنَّ الْكُفْر هأَترام هِمن ِبنيانُ لَا تكْرالس دتار لَوو ، ةً لَهقُوباِحي عانُ ِفيِه كَالصكْرفَالس عم
 كالش.   

 لُهطًا   :قَووونَ سانثَم رِبيِذ ِفي الْحالن كِْر ِمنالسِر ، ومالْخ دحو   

ونُ الْعِصري يجوز ِفي السكِْر ضم السِني وفَتحها مع سكُوِن الْكَاِف وِبفَتِح السِني وتحِريِك الْكَاِف فَِإذَا قَالَ ِبفَتحتيِن يكُ
 هِحمر خيالشكِْر ووِل السصح دعِة بِرباِئِر الْأَشس دحِب ورِد الشرجِر ِبممالْخ دكُونُ حني يالس مضكُوِن وِإذَا قَالَ ِبالسو

 لُهقَو مالضكُوِن ، والَ إلَى السم اللَّه :  

 برالض قفَرا ينالز دِفي ح ا ذُِكرِنِه كَمدلَى بع    

 درجٍد لَا يمحم نعِة وورهشِفي الْم درجيو أْسالرو ، هجالْو بنتجيو.  

 لُهقَو :  

   وِإنْ كَانَ عبدا فَحده أَربعونَ سوطًا  

 فصنم قِلأَنَّ الر.   

 لُهقَو  

  دحي لَم عجر كِْر ثُمالسِر ، ومِب الْخرِبش أَقَر نمو   

   .ِلأَنه خاِلص حق اللَِّه فَقُِبلَ ِفيِه الرجوع كَحد الزنا ، والسِرقَِة ، والسكَر ههنا ِبفَتحتيِن متواِليتيِن 

  

  تثْبيو   

   حد الشرِب

   ِبشهادِة شاِهديِن أَو ِبِإقْراِرِه مرةً واِحدةً  

 لُهِن قَويترم ارطُ الِْإقْررتشي فوسأَِبي ي نعو :  
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   ولَا يقْبلُ ِفيِه  

  

   شهادةُ النساٍء مع الرجاِل  

   .ي الْحدوِد واَللَّه أَعلَم ِلأَنه حد ولَا مدخلَ ِلشهادِة النساِء ِف

  

   باب حد الْقَذِْف  

الْآيةَ ، والْمراد ِبالرمِي الرمي ِبالزنا } واَلَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداَء { الْأَصلُ ِفيِه قَوله تعالَى 
 الرمِي ِبغيِرِه ِمن الْفُسوِق ، والْكُفِْر وساِئِر الْمعاِصي ، وِفي النص إشارةٌ إلَيِه وهو اشِتراطُ أَربعٍة ِمن الشهوِد ِبالِْإجماِع دونَ

 اللَّه هِحما قَالَ رنِبالز صتخم ذَِلكو  

 ام ا أَونصحلًا مجلُ رجالر ا إذَا قَذَفنِريِح الزةً ِبصنصحأَةً مر   

أَنت أَزنى الناِس فَِإنه لَا يحد فَِإنَّ معناه أَنت أَقْدر الناِس علَى : يا زاِني أَو أَنت زنيت أَو أَنت زاِني أَما إذَا قَالَ : ِبأَنْ قَالَ 
الزنا ِلأَنه لَا يِجب ِبالِْكنايِة حتى لَو قَذَف رجلًا ِبالزنا ، وقَالَ لَه آخر صدقْت لَا حد علَى الَِّذي قَالَ الزنا وِإنما قَالَ ِبصِريِح 

  .صدقْت ِلأَنه لَيس ِبصِريٍح ِفي الْقَذِْف 

 لُهقَو :  

  دِبالْح قْذُوفالْم هفَطَالَب   

الَبِتِه ِلأَنه حقُّه ولَا بد أَنْ يكُونَ الْمقْذُوف ِممن يتصور ِمنه ِفعلُ الزنا حتى لَو كَانَ مجبوبا أَو خنثَى لَا يحد ِبشرِط مطَ
ربعةً علَى ِزنا الْمقْذُوِف سواٌء أَقَامها قَبلَ الْحد أَو ِفي قَاِذفُه ويسقُطُ الْحد عن الْقَاِذِف ِبتصِديِق الْمقْذُوِف أَو ِبأَنْ يِقيم أَ

 دالْح دعا بهاِت فَِإنْ أَقَامايوى الردلَى إحِخلَاِلِه ع.  

تبين أَنه قَذَف غَير محصٍن ، والضرب الَِّذي لَيس قَالَ ِفي الْكَرِخي أُطِْلقَت شهادته وأُِجيزت ِلأَنَّ ِبهِذِه الْبينِة ثَبت ِزناه فَ
ِه ِبحد لَا يمنع قَبولَ الشهادِة ، وِفي شرِحِه إذَا أَقَام الْبينةَ بعد اسِتيفَاِء الْحد علَى الْكَماِل لَم تقْبلْ بينته فَيحتملُ أَنْ يكُونَ ِفي
 ِفيِهن درِإنْ وو صا النقُلْن نهعم ِننيصحالْم مكْترأَش فاِت فَكَينصحِفي قَذِْف الْم درو صاِيِخ فَِإنْ ِقيلَ النشالْم ِتلَافاخ

   فَالْحكْم يثْبت ِفي الْمحصِنني ِبدلَالَِة النص ِلأَنَّ

  : ِع الْعاِر وهو يعم الْجِميع وِإنما خصهن ِلأَنَّ الْقَذْف ِفي الْأَعم لَهن قَولُه الْوجوب ِلدفْ
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   حده الْحاِكم ثَماِنني سوطًا إنْ كَانَ حرا  

ِلأَنه شِرع ِلدفِْع الْعاِر عن الْمقْذُوِف فَِمن هذَا الْوجِه هو حق لَا ِخلَاف أَنَّ ِفيِه حق الشرِع ، وحق الْعبِد : قَالَ ِفي الِْهدايِة 
يفَةَ الْعبِد ثُم إنه شِرع زاِجرا وِمنه سمي حدا وهذَا آيةُ حق الشرِع حتى إنه إذَا ادعاه ثُم عفَا فَعفْوه باِطلٌ ِعند أَِبي حِن
ومحمٍد ِلأَنَّ الَِّذي يستوِفيِه الِْإمام دونَ الْمقْذُوِف فَبانَ لَنا أَنه حق اللَِّه مختِلطٌ ِبحق الِْعباِد وِإذَا تعارضت الِْجهتاِن 

يتولَّاه مولَاه وِلأَنه حد يتضمن عددا لَا تجوز الزيادةُ علَيِه وِلأَنَّ فَأَصحابنا مالُوا إلَى تغِليِب حق الشرِع ِلأَنَّ مالَ الْعبِد 
لَِّه تعالَى لَم يورثْ ولَا النقْصانَ ِمنه فَكَانَ حقا ِللَِّه تعالَى كَحد الزنا ، والسِرقَِة وِلأَنه يتنصف ِبالرق فَِإذَا ثَبت أَنه حق ِل

يجوز الْعفْو والشاِفِعي رِحمه اللَّه مالَ ِفيِه إلَى تغِليِب حق الْعبِد ِباعِتباِر حاجِتِه وِغنى الشرِع حتى أَنَّ من قَذَف رجلًا 
  .فَمات الْمقْذُوف بطَلَ الْحد ِعندنا 

لَا يبطُلُ وِإنْ مات بعد ما أُِقيم بعض الْحد بطَلَ الْباِقي ِعندنا وِعنده لَا يبطُلُ ِبناًء علَى أَنه يورثُ ِعنده ِلأَنه : لَ الشاِفِعي وقَا
أَنا : ِه تعالَى ، ولَو قَذَف رجلًا فَطَالَب الْمقْذُوف ِبالْحد فَقَالَ الْقَاِذف حق الْعبِد وِعندنا لَا يورثُ ِلأَنَّ الْمغلَّب ِفيِه حق اللَّ

 قْذُوفقَالَ الْمِد ، وبالْع دِني حدفَح دبكَذَ: عِه ، ولَيةً عنيب قْذُوفالْم ِقيمى يتلُ الْقَاِذِف حلُ قَوفَالْقَو رح تا إذَا قَالَ أَن
 قْذُوفقَالَ الْمو ، دِفي قَذِْفك ح لَيع ِجبفَلَا ي دبع تقْذُوِف أَنِللْم الْقَاِذف : لَوا ، وضلُ الْقَاِذِف أَيلُ قَوفَالْقَو رح تأَن

ركَر   

دايِة ِفي باِب السِرقَِة وأَشار إلَيِه ِفي الْكَرِخي أَيضا ِفي باِب اللِّعاِن الْقَذْف بعد الْحد لَا حد علَى الْقَاِذِف ذَكَره ِفي الِْه
 والْملَاِعن إذَا كَرر لَفْظَ الْقَذِْف لَم يلْزمه حد ، ولَو قَذَف جماعةً ِبكَِلمٍة واِحدٍة أَو قَذَف كُلَّ واِحٍد ِمنهم: حيثُ قَالَ 

 دفَالْح دٍض فَحعونَ بد مهضعب ماصكَذَا إذَا خا واِحدا ودح ملَه ِربوا ضماصقٍَة فَخفَرتاٍم مِفي أَي ٍة أَولَى ِحدِبكَلَاٍم ع
دلَى الْقَاِذِف حا عمفَِإن مهِمن اِحدو رضكَذَا إذَا حا وِميعج مكُونُ لَهي اِصمخي لَم نم ذَِلك دعب رضفَِإنْ ح رلَا غَي اِحدو 

  .ِفي قَذِْفِه بطَلَ الْحد ِفي حقِِّه ولَم يحد لَهم مرةً أُخرى 

 اِفِعيقَالَ الشو : الْقَذْف رِإنْ كَرو اِحدو دح بجٍة واِحدٍة وِبكَِلم مإنْ قَذَفَه دا إذَا حندِعن ثُم دالْح مهاِحٍد ِمنفَِلكُلِّ و
 طًا ثُموس ِعنيبسةً وعِتس ِربلًا فَضجر قَذَف لَوو ، رآخ دِللثَّاِني ح دحي هفَِإن رلًا آخجر قَذَف ِه ثُمدح غَ ِمنفَرو الْقَاِذف

الس ِربض رآخ لَ قَذَفقَب رآخ ٌء فَقَذَفيِل شالْأَو دالْح ِمن ِقيى بتم هلُ أَنالْأَصِللثَّاِني ، و دِه حلَيع كُني لَمو اِقيطَ الْبو
كُني لَملًا وجر قَذَف لَوِللثَّاِني ، و دحي لَمِل وِللْأَو دةَ الْحِقيب ِرباِمِه ضمت ادأَرو قَذَفَه هلَى أَنةٌ عنيقْذُوِف بالْم عم 

  .اسِتحلَافَه ِباَللَِّه ما قَذَفَه فَِإنَّ الْحاِكم لَا يستحِلفُه ِعندنا ِلأَنه دعوى حد كَحد الزنا ، 

 اِفِعيقَالَ الشو :ادهِفي الش وزجيو لَفحتسةٌ يادهلَا شِن ويأَترامٍل وجةُ رادهش وزجلَا يِن ولَيجةُ رادهلَى الْقَذِْف شِة ع
لًا وجلَى قَذِْفِه رع قَهدص هةً أَننيقْذُوِف بلَى الْمع الْقَاِذف الْقَاِضي إلَى الْقَاِضي فَِإنْ أَقَام ابلَا ِكتٍة وادهلَى شع ِن أَويأَترام

 لُهقَو ازاِب قَاٍض إلَى قَاٍض جى ِبِكتأَت ِن أَوياِهدِة شادهلَى شِن عياِهدش :  
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 برالض قفَري   

   علَى أَعضاِئِه 

  : يِه ويتِقي الْوجه ، والرأْس قَولُه ِلأَنَّ جمعه ِفي موِضٍع واِحٍد يؤدي إلَى التلَِف ولَيس التلَف ِبمستحق علَ

   ولَا يجرد ِمن ِثياِبِه  

ِبِخلَاِف حد الزنا كَذَا ِفي الِْهدايِة قَالَ ِفي الْخجنِدي يضرب ِفي الْحدوِد كُلِّها ِفي إزاٍر واِحٍد إلَّا ِفي حد الْقَذِْف فَِإنه لَا 
زني وشالْحو ، والْفَر هنع عزنا يمِإنو ابالثِّي هنع ع.  

 لُهقَو :  

  وشالْحو ، والْفَر هنع عزني هأَن رغَي   

ضي هةٌ فَِإنبج أَو ِه قَِميصلَيا إذَا كَانَ عولَ الْأَلَِم أَمصح عنمي قَاَء ذَِلكاُء ِلأَنَّ بدالر هنلْقَى عيالْقَذِْف و دح لَى ذَِلكع بر.   

 لُهقَو:   ِعنيبأَر ِلدا جدبع فَِإنْ كَانَ الْقَاِذف   

فَِمن أَين جِعلَ حد الْعبِد }  جلْدةً فَاجِلدوهم ثَماِنني{ ِلأَنَّ حد الْعبِد علَى النصِف ِمن حد الْأَحراِر فَِإنْ قُلْت الْآيةُ مطْلَقَةٌ 
   .، والْعبد لَا تقْبلُ شهادته وِإنْ لَم يقِْذف } ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا { أَربِعني قُلْنا مراد الْآيِة الْأَحرار ِبدِليِل قَوله تعالَى 

 لُهقَو  

 صالِْإحا ونِل الزِفع نِفيفًا عا عِلمساِقلًا ما عاِلغا برح قْذُوفكُونَ الْمانُ أَنْ ي   

ِبِنكَاٍح هِذِه خمس شراِئطَ لَا بد ِمنها ِفي إحصاِن الْقَذِْف ، والْعِفيف هو الَِّذي لَم يكُن وِطئَ امرأَةً ِبالزنا ولَا ِبالشبهِة ولَا 
 قَاِذفُه دحلَا يا ونصحكُونُ مةً لَا ياِحدةً ورِرِه ممِفي ع هِمن ذَِلك ِجدِرِه فَِإنْ ومفَاِسٍد ِفي ع.   

 لُهقَو:  حةٌ متيم هأُمِة واِنيالز نا ابي ت ِلأَِبيك أَوِرِه فَقَالَ لَسغَي بسفَى نن نمو الْقَاِذف دا حهدِبح ناِلاب هةٌ فَطَالَبنص   

 كُني ةً لَمغَاِئب تِإنْ كَانا ولَه قِلأَنَّ الْح دةُ ِبالْحطَالَبا الْمةً كَانَ لَهنصحةً ميح تةً فَِإنْ كَانِلمسةً مرح هأُم تذَا إذَا كَانه
وتٍد أَنْ يِإنْ قَالَ ِلأَحةُ ِفيِه وابيالن وزجلَا ي دا ِلأَنَّ الْحهرغَي لُ : لَّاهمتحي هِبقَاِذٍف ِلأَن سا فَلَيِفي ِرض اك فَِإنْ قَالَهذَا أَبه سلَي

لَست ِلأَِبيك أَو لَست ِلأُمك لَم يحد ِلأَنه كَلَام : قَالَ الْمزح وِإنْ قَالَه ِفي غَضٍب حد ِلأَنه قَصد نفْي نسِبِه عنه ، وِإنْ 
لَست ِلأَبويك لَم يكُن : موصولٌ وِإنْ قَالَ لَست ِلأُمك فَلَيس ِبقَاِذٍف ِلأَنه كَِذب فَكَأَنه قَالَ لَم تِلدك أُمك وكَذَا إذَا قَالَ 

لَست ِلأَِبيك : لَ لَست ِبابِن فُلَاٍن يعِني جده لَا يحد ِلأَنه صاِدق ، ولَو نسبه إلَى جدِه لَم يحد أَيضا وِإنْ قَالَ قَاِذفًا وِإنْ قَا
 وهأَبةً وأَم هأُم تِإنْ كَانِه وِلأُم دالْح هلَِزم دبع وهأَبةٌ ورح هأُمِلِه وِبقَو دقَيو رزعيةً ونصحم تسلَي هِلأَنَّ أُم دحي ا لَمرح :

و ، اِفِعيا ِخلَافًا ِللشندثُ ِعنورلَا ي هِلأَن دطَلَ الْحب دِة الْحلَ إقَامقَب تاتم ةٌ ثُميح ِهيا وإذَا قَذَفَه هةٌ ِلأَنتيم نا ابقَالَ ي لَو
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الزاِنيتيِن وكَانت أُمه مسِلمةً فَعلَيِه الْحد ولَا يباِلي إنْ كَانت الْجدةُ مسِلمةً أَم لَا وِإنْ كَانت الْجدةُ مسِلمةً ، والْأُم كَاِفرةً لَا 
يا ابن أَلِْف زاِنيٍة حد ِلأَنه قَذَف الْأُم : نا أَو يا ابن الزنا حد ِلأَنه قَذَف أَباه وأُمه وِإنْ قَالَ يا ولَد الز: حد علَيِه ، ولَو قَالَ 

حبِة لَم يحد ويعزر ِلأَنَّ الْقَحبةَ قَد تكُونُ ومن فَوقَها ِمن الْأُمهاِت وقَذْف الْأُم يكِْفي ِفي إجياِب الْحد ، ولَو قَالَ يا ابن الْقَ
   الْمتعرضةَ

 يا قَواد فَلَيس: يا ابن الْفَاِجرِة أَو ابن الْفَاِسقَِة ، ولَو قَالَ : ِللزنا وِإنْ لَم تفْعلْ فَلَم يكُن هذَا صِريح قَذٍْف وكَذَا إذَا قَالَ 

   .ِبقَاِذٍف ِلأَنه يحتملُ قَواد الدواب وغَيِرها 

 لُهِبِه ِبقَذِْفِه   :قَوسِفي ن حالْقَد قَعي نِت إلَّا ميالْقَذِْف ِللْم دِبح طَالَبلَا يو   

حريِة وِعند الشاِفِعي يثْبت ِلكُلِّ واِرٍث ِلأَنه ِعنده يورثُ وِعندنا ِولَايةُ وهو الْولَد ، والْواِلد ِلأَنَّ الْعار يلْحق ِبِه ِلمكَاِن الْ
تثْبيِل واِث ِبالْقَتالِْمري نوِم عرحا ِللْمندِعن تثْبذَا يِلها ونا ذَكَرلْ ِبمِث بِبطَِريِق الِْإر تسِة لَيطَالَبِت ِخلَافًا الْملَِد الِْبنِلو 

 قح ملَه سفَلَي مهلَادأَوالُ ووالْأَخو ، اممالْأَعةُ ، ووا الِْإخأَمِة وايلَِد كَذَا ِفي الِْهداِم الْوالَ ِقيلَِد حلَِد الْوِلو تثْبيٍد ومحِلم
ِلدك أَبوك فَلَا حد علَيِه ِلأَنه صاِدق ِلأَنَّ حالَ ما طَرحه الْأَب ِفي رِحِم أُمِه إنما كَانَ نطْفَةً لَم ي: الْخصومِة ، ولَو قَالَ ِلرجٍل 

 هأُم هتلَدا ومِإنا ولَدو كُني لَمو.   

 لُهِنِه الْكَا  :قَوِلاب ازا جنصحم قْذُوفِإنْ كَانَ الْمو دِبالْح طَاِلبِد أَنْ يبالْعِفِر ، و   

.  

 فَرقَالَ زو : ، دِه الْحلَيع ِجبٍن فَيصحِبقَذِْف م هريع ها أَنلَنا وِهماِر إلَيوِع الْعجا ِلرملُهاونتي ِلأَنَّ الْقَذْف ا ذَِلكملَه سلَي
   .ميتةً نصراِنيةً أَو أَمةً ولَها ولَد مسِلم لَم يكُن علَى قَاِذِفها حد ِلأَنه لَم يقِْذف محصنةً ولَو كَانت الْمقْذُوفَةُ 

 لُهِة   :قَوِلمسِة الْمرِه الْحِبقَذِْف أُم لَاهوم طَاِلبِد أَنْ يبِللْع سلَيو   

ك مطَالَبةَ مولَاه ِبحد الْقَذِْف ِلنفِْسِه فَلَا يمِلكُه ِلأُمِه فَِإنْ أُعِتق بعد ذَِلك لَم يكُن لَه أَنْ يطَاِلب مولَاه أَيضا ِلأَنه لَما ِلأَنه لَا يمِل
ذَِلك دعب لَه تثْبي اِل لَمةُ ِفي الْحطَالَبالْم لَه تثْبي لَم ِلكملَا ي هِة ِلأَنتيِه الْمِبقَذِْف أُم اهأَب طَاِلبأَنْ ي لَه سلَي لَدكَذَا الْوو 

رغَي رح لَدلُوِك ومالْم كَانَ ِلأُم ِرِه أَوغَي ِمن نا ابكَانَ لَه ِه فَلَوِلأُم ِلكُهمفِْسِه فَلَا يلَى أَِبيِه ِلنع ا ذَِلكملُوِك كَانَ لَهمالْم 
   .الْمطَالَبةُ ِلأَنها كَالْأَجنِبييِن 

 لُهقَو:   هوعجلْ رقْبي لَم عجر ِبالْقَذِْف ثُم فَِإنْ أَقَر   

 ِميالْآد قِبِه ح لَّقعت قَد هِلأَن.   
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 لُهِط  :قَوبا ني ِبيرقَالَ ِلع نمو دحي لَم ي   

: ِلأَنه أَراد ِبِه التشِبيه ِفي الْأَخلَاِق وعدم الْفَصاحِة فَلَا يكُونُ قَذْفًا ، والنبطُ ِجيلٌ ِمن الناِس ِبسواِد الِْعراِق وكَذَا إذَا قَالَ 

لَست ِبابِن آدم أَو لَست : عوِر ولَيس أَبوه كَذَِلك لَم يكُن قَاِذفًا ، ولَو قَالَ لَست ِبعرِبي أَو يا ابن الْخياِط أَو يا ابن الْأَ
و قَالَ ِبِإنساٍن أَو لَست ِبرجٍل أَو ما أَنت ِبِإنساٍن لَم يكُن قَاِذفًا وِإنْ قَالَ لَست ِلأٍَب أَو لَست ولَد حلَاٍل فَهو قَذْف ، ولَ

  .ِلرجٍل يا زاِنيةُ لَم يحد ِعندهما 

 فصفَو هالَ كَلَامأَح ها أَنملَهةٌ ولَّاملٌ عجقَالُ رفَِة يِة ِفي الصالَغبلُ ِفي الْكَلَاِم ِللْمخدت اَء قَدِلأَنَّ الْه دحي دمحقَالَ مو
لَ ِبِصفَِة الْمجٍل الرجِإنْ قَالَ ِلرو ذِْكريلَ ِفي الْكَلَاِم التاِع ِلأَنَّ الْأَصمِبالِْإج دحي هاِء فَِإنِر الْهياِني ِبغا زأٍَة يرقَالَ ِلام لَوأَِة ، ور

  .زنأَت حد وِإنْ قَالَ زنأَت ِفي الْجبِل حد أَيضا ِعندهما 

محقَالَ مل ومع ِبهأَش ك أَوا أُمأَب ِبها أَشهناب قِّصرت ِهيِب ورالْع أَةٌ ِمنرام ِقيقَةً قَالَتوِد حعِللص هِمن وزمهِلأَنَّ الْم دحلَا ي د
مِل عبئًا ِفي الْجناِت زريإلَى الْخ قاركَلْ وٍف وكَِهلَّو نكُونلَا تالثَِّقيلُ و فالِْهلَّوِه ، وبا ِفي الشنزاوجتلَا ت اِلِه أَيخ ملُ اس

معتسي ها أَنِلِهمأَو ادرم هرقَرِل يبالْج ِلأَنَّ ِذكْرِرِه وإلَى غَي هرِكلُ أَمالَِّذي ي اِجزِكلُ الْعالْوِة ، وياللِّح ِظيماِفي الْعلُ ِفي الْج
 أَتنقَالَ ز ِة أَوزماِنئُ ِبالْها زا إذَا قَالَ يِزلَِة منا ِبمادرةَ مالْفَاِحش نيعِة تماتشالْمِب ، وضالَةُ الْغحا وضا أَيوزمهِة مالْفَاِحش

د مرادا إذَا كَانَ مقْرونا ِبكَِلمِة علَى ِلأَنه هو الْمستعملُ ِفيِه ، ولَو قَالَ ولَم يذْكُر الْجبلَ وِذكْر الْجبِل إنما يعين الصعو
   زنأَت علَى الْجبِل لَم يحد ِلما ذَكَرنا ،

   .وِقيلَ يحد كَذَا ِفي الِْهدايِة 

ِب أَيراِن الْعِر ِلسيلًا ِبغجر قَذَف لَوأٍَة ورقَالَ ِلام لَوو ، قَاِذف واٍن كَانَ فَهأَةُ :  ِلسرالْم تدت ِبك حينز ةُ فَقَالَتاِنيا زي
 قَالَت ِحني هقَتدا صهلُ ِلأَنجالر دحلَا يو : كْمح ِقيبقَذِْفِه و كْمقَطَ حا ِبك فَسِلهِبقَو هقَذَفَتت وينقَالَ ز لَوا ، وا : قَذِْفهي

 ةُ فَقَالَتاِنيز : لَوو ، ِديقصقْذُوِف تالْم ِمن دوجي لَمو رالْآخ ا قَذَفمهاِحٍد ِمنا ِلأَنَّ كُلَّ وِميعا جداِني حِت الزلْ أَنلَا ب
 واِحٍد ِمنهما ِلأَنَّ قَولَها زنيت تصِديق وقَولَها معك يحتِملُ أَنْ يكُونَ وأَنت قَالَ يا زاِنيةُ فَقَالَت زنيت معك فَلَا حد علَى
ت ِهي ِبقَاِذفٍَة ِلأَنه يا زاِنيةُ فَقَالَت أَنت أَزنى ِمني حد الرجلُ ِلأَنه قَذَفَها ولَيس: حاِضر أَو شاِهد فَلَم يكُن قَذْفًا ، ولَو قَالَ 

يحتِملُ أَنت أَعلَم ِمني ِبالزنا ، ولَو قَالَ ِلرجٍل ما رأَيت زاِنيا خيرا ِمنك أَو قَالَ ذَِلك ِلامرأٍَة فَلَا حد علَيِه ِلأَنه جعلَ 
ذَا لَا يهاِة ونالز ا ِمنريخ اطَِبنيخا الْمنكَةَ ِفي الزارشِضي الْمقْت.   

 ذُك أَوى فَخنقَالَ ز لَوكَاِح ، ولَ النا قَبهِمن ِصحا ينِلأَنَّ الز قَذْف وك فَهجوزتلَ أَنْ يك قَبجوى ِبك زنأٍَة زرقَالَ ِلام لَوو ،
رجك فَهو قَاِذف وِإنْ قَالَ زنى ِبك فُلَانٌ ِبأُصبِعِه فَلَيس ِبقَاِذٍف وِإنْ قَالَ زنيت وأَنِت ظَهرك فَلَيس ِبقَاِذٍف وِإنْ قَالَ زنى فَ

د يكُونُ ِبالزنا وغَيِرِه ، صِغريةٌ أَو مكْرهةٌ أَو ناِئمةٌ أَو مجنونةٌ لَم يحد وكَذَا إذَا قَالَ وِطئْت وطْئًا حراما ِلأَنَّ وطَْء الْحراِم قَ
ولَو قَالَ ِلأَمٍة قَد أَعتقَت أَو ِلكَاِفرٍة قَد أَسلَمت زنيت وأَنِت أَمةٌ أَو كَاِفرةٌ فَعلَيِه الْحد ِلأَنه قَاِذف يوم تكَلَّم ِبِزناها ، 

ا ِفي الْقَذِْف حندِعن ربتعالْمافَِة واِل الِْإضونَ حوِرِه دالَ ظُه.   
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  .يا زاِني أَو يا ابن الزاِنيِة فَلَا حد علَى الْمرِسِل ِلأَنه أَمره ِبالْقَذِْف ولَم : ، ولَو قَالَ ِلرجٍل اذْهب فَقُلْ ِلفُلَاٍن 

إنَّ فُلَانا : أَمر ِبالزنا لَيس ِبِزنا وأَما الرسولُ فَِإنْ قَذَف قَذْفًا مطْلَقًا حد وِإنْ قَالَ لَه يقِْذف ، والْأَمر لَيس ِبقَذٍْف كَما أَنَّ الْ
 معك فَهو قَذْف لَهما وِإنْ زنيت وفُلَانٌ: أَرسلَِني إلَيك يقُولُ لَك كَذَا فَلَا حد علَيِه ِلأَنه حاٍك ِللْقَذِْف عن غَيِرِه وِإنْ قَالَ 

قَالَ عنيت فُلَانا معك شاِهدا لَم يلْتفَت إلَى ذَِلك وعلَيِه الْحد ِلأَنه عطَف فُلَانا علَى الضِمِري ِفي زنيت فَاقْتضى اشِتراكَهما 
   .ِفي الِْفعِل 

بِعٍري أَو ِبثَوٍر أَو ِبِحماٍر أَو ِبفَرٍس فَلَا حد علَيِه ِلأَنه أَضاف الزنا إلَى من يكُونُ ِمنه الْوطُْء فَكَأَنه قَالَ وِإنْ قَالَ ِلامرأٍَة زنيت ِب
م فَهو قَاِذف ِلأَنَّ الْأُنثَى لَا يكُونُ ِمنها ِفعلُ الزنا زنيت ِببقَرٍة أَو ِبشاٍة أَو ِبثَوٍب أَو ِبدراِه: وِطئَك ِحمار أَو ثَور وِإنْ قَالَ : 

زنيت ِببقَرٍة أَو ِبناقٍَة فَلَا حد علَيِه ِلأَنه لَا يكُونُ ِبذَِلك زاِنيا وِإنْ قَالَ : ِلأُنثَى فَحِملَ ذَِلك علَى الِْعوِض وِإنْ قَالَ ِلرجٍل 
   .زنيت ِبثَوٍر أَو ِببِعٍري لَم يكُن قَاِذفًا : ِبأَمٍة حد وِإنْ قَالَ زنيت 

 لُهِبقَاِذٍف   :قَو ساِء فَلَيماِء السم نا ابٍل يجقَالَ ِلر نمو   

 ابن ماِء السماِء لُقِّب ِبِه ِلصفَاِئِه وسخاِئِه وهو اسم ِلجد ِلأَنه يحتِملُ الْمدح ِبحسِن الْخلُِق ، والْكَرِم ، والصفَاِء وِلأَنَّ
   .النعماِن بِن الْمنِذِر 

 لُهِبقَاِذٍف   :قَو سِه فَلَيِج أُموز اِلِه أَوإلَى خ ِه أَومإلَى ع هبسِإنْ نو   

سلَاِء يؤه اِحٍد ِمنالَى ِلأَنَّ كُلَّ وعت ا قَالَ اللَّهى أَبم } اقحِإساِعيلَ ومِإسو اِهيمرإب اِئكآب ِإلَهو { ، ا لَهماِعيلَ كَانَ عمِإسو
   .وزوج الْأُم يسمى أَبا ِللترِبيِة } الْخالُ أَب { وِفي الْحِديِث 

 لُهقَو:  رطْئًا حِطئَ وو نمو قَاِذفُه دحي ِر ِملِْكِه لَما ِفي غَيام   

قُيد ِبغيِر الِْملِْك احِترازا عن وطِْء امرأَِتِه الْحاِئِض وأَمِتِه الْمجوِسيِة فَِإنه حرام ِفي الِْملِْك وِإنما لَا يحد قَاِذف الْواِطِئ ِفي 
وطَْء ِفي غَيِر الِْملِْك يشِبه الزنا وهو كَمن وِطئَ الْمعتدةَ ِمنه ِمن طَلَاٍق باِئٍن أَو ثَلَاٍث فَهذَا وطٌْء حرام ِفي غَيِر الِْملِْك ِلأَنَّ الْ

ضالر ِمن هأُم ِة أَواعضالر ِمن هتأُخ ِهيو هتِطئَ أَمكَذَا إذَا وِر الِْملِْك وةً ِبِخلَاِف غَيدبؤةً ممرح امرا حهِلأَن قَاِذفُه دحي ِة لَماع
خ ا أَوهتمعأَةً ورام اِحٍد أَوقٍْد وِن ِفي عيتأُخ جوزكَذَا إذَا تةٌ وقَّتؤةٌ ممرا حهِة ِلأَنوِسيجِتِه الْمأَماِئِض وأَِتِه الْحرطِْء اما وهالَت

 وِطئَ هو أَو وها أَبِطئَهو ةً قَدأَم ِه أَوأُم ةَ أَِبيِه أَواِريج ِرِه أَوغَي نيبو هنيةً بِطئَ أَمكَذَا إذَا ولَى قَاِذِفِه وع دا فَلَا حمِطئَهوو
هتبكَاتِطئَ مِإنْ ولَى قَاِذِفِه وع دا فَلَا حهِة أُموِسيجالْماِئِض ، وكَالْح فَِهي اِرضا عهِرميحتو ا ِملْكَههِلأَن قَاِذفُه دحا يمهدفَِعن 

.  

 فَرزو فوسو يقَالَ أَبِإنْ: وِه ولَيِر عهوِب الْمجلَالَِة وا ِبدطِْئهو نالَ عز ِلأَنَّ ِملْكَه قَاِذفُه دحلَا ي وٍد أَوهِر شيأَةً ِبغرام جوزت 
امرأَةً وهو يعلَم أَنَّ لَها زوجا أَو ِفي ِعدٍة ِمن زوٍج أَو ذَاِت رِحٍم محرٍم ِمنه وهو يعلَم فَوِطئَها فَلَا حد علَى قَاِذِفِه وِإنْ أَتى 

يحد وِإنْ تزوج أَمةً علَى حرٍة فَوِطئَها يحد قَاِذفُه وِإنْ لَمس امرأَةً ِلشهوٍة أَو :  قَالَ أَبو يوسف شيئًا ِمن ذَِلك ِبغيِر ِعلٍْم
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ا وهأُم جوزت ا أَولَ ِبهخدا وهتِبن جوزت ٍة ثُموها ِبشِجهإلَى فَر ظَرن ا أَولَهِنيفَةَ قَبأَِبي ح دِعن هانصقُطْ إحسي ا لَملَ ِبهخد
 هدقَاِذفَةُ ِعن دحي هى أَنتح.  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يسقُطُ إحصانه حتى

 قَاِذفُه دحلَا ي هأَن.   

 لُهقَا  :قَو دحلٍَد لَا يةُ ِبونلَاعالْما ، وِذفُه   

ِلأَنَّ ولَدها غَير ثَاِبِت النسِب ِمن أَحٍد فَِإنْ ادعى الْأَب الْولَد بعد الْقَذِْف لَم يحد قَاِذفُها وِإنْ قَذَفَها قَاِذف بعد ما ادعى 
فَها قَاِذف حد وِإنْ دخلَ حرِبي إلَينا ِبأَماٍن فَقَذَف مسِلما حد ِلأَنَّ ِفيِه حق الْأَب الْولَد حد وِإنْ كَانت ملَاعنةً ِبغيِر ولٍَد فَقَذَ

  .الْعبِد ، وحد الشرِب لَا يقَام علَيِه كَالذِّمي وحد السِرقَِة ، والزنا لَا يقَام علَيِه ِعندهما 

و يقَالَ أَباِع ومِرقَِة ِبالِْإجالسا ، ونالز دِه حلَيع قَامي هفَِإن يا الذِّمأَمِه ولَيع قَامي فوس.   

 لُها   :قَونا ِبالزكَاِفر لٍَد أَوو أُم ا أَودبع ةً أَوأَم قَذَف نمو   

هتِزيِر غَايعلَغُ ِبالتبيو رزع لُهقَو دِفيِه الْح ِجبا يِس مِبِجن قَذْف هِلأَن  :  

   يا فَاِسق أَو يا خِبيثُ عزر : أَو قَذَف مسِلما ِبغيِر الزنا فَقَالَ  

يا فَاِجر أَو يا : ماِم فَيعزره علَى قَدِر ما يرى وكَذَا إذَا قَالَ إلَّا أَنه لَا يبلُغُ ِبالتعِزيِر غَايته ِفي هذَا بلْ يكُونُ الرأْي ِفيِه إلَى الِْإ
ِة أَوبالْقَح نا ابي الْفَاِجِر أَو نا ابي الْفَاِسِق أَو نا ابي ثُ أَونخا مي أَو ا كَاِفري أَو وِسيجا مي أَو اِنيرصا ني أَو وِديهي نا ابي 

يا فَاِسق أَو يا ِلص أَو يا ساِرق : الْفَاِسقَِة أَو يا ابن الْخِبيثَِة أَو يا ِلص أَو يا ساِرق فَِإنه يعزر ِفي جِميِع ذَِلك أَما إذَا قَالَ 
با آِكلَ الركَذَا إذَا قَالَ يو رزعي لَم كَذَِلك وهو رزع لْهفْعي ِإنْ لَمو رزعي لَم لُ ذَِلكفْعكَانَ يِر ومالْخ اِربا شي ا أَو.   

   وِإنْ قَالَ يا ِحمار يا ِخنِزير لَم يعزر   :ه ولُقَ

  .ِب أَو يا ابن الِْحماِر لَم يعزر ِلأَنه كَاِذب يا كَلْب أَو يا ِقرد أَو يا ثَور أَو يا ابن الْكَلْ: وكَذَا إذَا قَالَ 

 دعي هِلأَن ِميِع ذَِلكِفي ج رزعا يِفنرِقيلَ ِفي عو ةُ الْكَلِْبييِدحو ِريانُ الثَّوفْيقَالُ ساِء يمِذِه الْأَسى ِبهمستت قَد برِلأَنَّ الْعو
ا وبقَالَ : ِقيلَ س لَوو ، نسذَا أَحهِإلَّا فَلَا وو رزعِة يلَِويالْع اِء أَوالْفُقَه ِبِه ِمن وببسا : إنْ كَانَ الْمي ةُ أَورخسا ما لَاِهي يي

ع ِليدا بِإنْ قَالَ يو ، رزعي هأَن فَالظَّاِهر قَاِمرا مي كَةُ أَوحفَلَِة ضلَفُوا ِفي الستاخو رزفَلَةُ عا سِإنْ قَالَ ياِت واِقعكَذَا ِفي الْو رز
 الْكَاِفر وِنيفَةَ هو حقَالَ أَب.  

 فوسو يقَالَ أَبو : ا ِقيلَ لَهما قَالَ واِلي ِبمبالَِّذي لَا ي وه.  

و ، قَاِمرالْم وهو دمحقَالَ موِر وبِبالطُّن اللَّاِعب.  

   .وقَالَ محمد بن سلَمةَ هو الَِّذي يأِْتي الْأَفْعالَ الدِنيئَةَ ، وقَالَ نصر بن يحيى هو الَِّذي إذَا دِعي إلَى الطَّعاِم أَكَلَ وحملَ 
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 لُهثَلَاثُ  :قَوةٌ وعِتس هأَكْثَر ِزيرعالتاٍت ، ولَدثَلَاثُ ج أَقَلُّهطًا ووونَ س   

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو ِعنيبلُغُ ِبِه إلَى الْأَربلَا يا وملُهذَا قَوهو ارِزجِبِه اِلان قَعلَا ي ذَِلك ِلأَنَّ أَقَلَّ ِمن } دِر حا ِفي غَيدى حأَت نم
ِدينتعالْم ِمن وأَةُ  } فَهرالْمو ، دبالْعو ، رِزيِر الْحعِوي ِفي التتسيطٌ ووس هِمن قُصنِبيِد ِفي الْقَذِْف فَيِفي الْع دونَ حعبالْأَرو ،

 لُهقَو ارِزجِبِه اِلان ودقْصلُ ِلأَنَّ الْمجالرو ، :  

  فوسو يقَالَ أَبو :لُغُ ِبالتبطًا يوس ِعنيبسةً وسمِزيِر خع   

 وهٍة وايطٌ ِفي ِرووس هِمن قُصنونَ فَيانثَم رِفي الْح دأَقَلُّ حةُ ويرالْح ولُ هاِر إذْ الْأَصرِفي الْأَح دأَقَلَّ الْح فوسو يأَب ربتاع
ِة الِْكتايِفي ِروو ، فَرلُ زا قَوِليأَنَّ ع أِْويلُهتو هنع اللَّه ِضير ِليع نع أْثُورم وهاٍط ووةُ أَسسمخ هِمن قُصناِب ي- اللَّه مكَر 

 ههجو -رشع سمخ ذَِلكو قَدع ِعنيبسا وسملَغَ خا بةً فَلَمقْدٍة عسمِلكُلِّ خ ِقدعاِقي  كَانَ يِفي الْب ِقدعي لَم ةً ثُمقْدةَ ع
 فوسِل أَِبي يلَى قَوع رزعفَي دبا الْعفَأَم ِعنيبسٍس وملَى خع رصاقْت هاِوي أَنالر ا فَظَنسملُغْ خبت ا لَمهاٍت ِلأَنلَدج عبأَر وهو

ِلأَنَّ أَد ثَلَاِثنيا وسمثَلَاثَِة خ نيا بم دبالْع رزعِنيفَةَ يأَِبي ح دا ِعنضكَذَا أَيو رلَى الْحا عاسةٌ ِقيسمخ قُصنونَ فَيعبِه أَردى حن
اِتبرِع مبلَى أَرع ِزيرعالت الْقَاِضي ثُم اهرا يلَى مع ثَلَاِثنيٍة وعاٍط إلَى ِتسوأَس ِزيرعتاِد والْقُوِة ، واِقنهاِف كَالدرالْأَش ِزيرعت 

أَشراِف الْأَشراِف كَالْفُقَهاِء ، والْعلَِويِة وتعِزير الْأَوساِط وتعِزير الِْخساِس فَتعِزير الْأَشراِف الِْإعلَام ، والْجر إلَى باِب الْقَاِضي 
   بلَغِني أَنك تفْعلُ كَذَا وتعِزير الْأَوساِط: ر أَشراِف الْأَشراِف الِْإعلَام لَا غَير وهو أَنْ يقُولَ لَه الْقَاِضي وتعِزي

لضرب ، والْحبس ولَا يقْبلُ ِفي التعِزيِر كَالسوقَِة الِْإعلَام ، والْجر إلَى باِب الْقَاِضي ، والْحبس وتعِزير الِْخساِس الْجر ، وا
  .شهادةُ النساِء مع الرجاِل ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنه عقُوبةٌ كَالْحد ، والِْقصاِص 

اِل ِلأَنجالر عاِء مسةُ النادهلُ ِفيِه شقْبت دمحمو فوسو يقَالَ أَبو هنع فْوالْع ِصحي هوِن ِلأَنيكَالد ِميآد قح ه.   

 لُهلَ   :قَوفَع سبِزيِر الْحعِب ِفي الترإلَى الض مضأَنْ ي امأَى الِْإمِإنْ رو   

دالر هِمن ودقْصالْماِم ، وأِْي الِْإملَى رع قُوفوم ِزيرعا ِلأَنَّ التضأَي هسبِب حرِبالض ِدعترلَا ي اِتمأَى أَنَّ الشفَِإذَا ر رجالزو ، ع
 هِبسحلَا ي ِدعترِإنْ كَانَ يو.   

 لُهقَو:   ِزيرعِب الترالض دأَشو   

ثُ الْويح ِمن فَّفخفَلَا ي ددثُ الْعيح ِمن فَّفخم هثُ ِلأَنيح ِمن فَّفخي ذَا لَمِلهوِد وقْصفِْويِت الْمي إلَى تدؤلَا ي كَي فص
 لُهاِء قَوضلَى الْأَعع فِْريقالت :  

   ثُم حد الزنا  

  .}  ِفي ِديِن اللَِّه ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ{ ِلأَنه ثَاِبت ِبالِْكتاِب ومؤكَّد ِبقَوِلِه تعالَى 

 لُهقَو :  
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   ثُم حد الشرِب  

 قِّنيتم هببِلأَنَّ س.  

 لُهقَو :  

   ثُم حد الْقَذِْف  

دِة فَلَا يغلَّظُ ِمن حيثُ الْوصف قَالَ ِلأَنَّ سببه محتِملٌ ِلاحِتماِل كَوِنِه صاِدقًا وِلأَنه قَد جرى ِفيِه التغِليظُ ِمن حيثُ رد الشها
الشدةُ ِمن حيثُ : يجمع ِفي موِضٍع واِحٍد ، وقَالَ بعضهم : واختلَفُوا ِفي كَيِفيِة ِشدِة التعِزيِر قَالَ بعضهم : ِفي الْفَواِئِد 

فَرلُ يوِد الْأَصدِفي حو ، برالض لَفتا اخمِقيلَ إناِحٍد ، وِضٍع ووِفي م برضِل يِة الْأَصِربِفي أَشاِء ، وضلَى الْأَعع ق
ه فَِإنْ اجتمعت الْجواب ِلاخِتلَاِف الْموضوِع فَموضوع الْأَوِل إذَا بلَغَ ِبالتعِزيِر أَقْصاه ، وِفي الثَّاِني إذَا لَم يبلُغْ ِبِه أَقْصا

يبدأُ ِبحد الْقَذِْف ثُم يحبس فَِإذَا بِرئ : الْحدود الْأَربعةُ حد الْقَذِْف وحد السِرقَِة وحد الزنا وحد الشرِب قَالَ أَبو حِنيفَةَ 
نالز دح ماَء قَداِر إنْ شِبالِْخي امفَالِْإم دلَى حا ع.  

 دِه حلَيع أَقَام ِرئأَ فَِإذَا بربى يتح سبحي ِر ثُمِفي الْآخ دح ِرئفَِإذَا ب هِبسحي ِه ثُملَيِرقَِة عالس دح ماَء قَدِإنْ شِرقَِة والس
ذِْف ويضمن الْمالَ ِفي السِرقَِة ثُم يرجم ويبطُلُ ما عداها وِإنْ كَانَ ِفيها ِقصاص الشرِب فَِإنْ كَانَ معها رجم يبدأُ ِبحد الْقَ

دا عو ملْغيفِْس وِفي الن صقْتي فِْس ثُمونَ النا دِفيم صقْتي الْقَذِْف ثُم دأُ ِبحدبا يهونا دِفيم فِْس أَووِد ِفي الندالْح ِمن ا ذَِلك
   .كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

 لُهقَو:   رده همفَد اتفَم هرزع أَو امالِْإم هدح نمو   

   .ِلأَنه فَعلَه ِبأَمِر الشرِع وِفعلُ الْمأْموِر ِبِه لَا يتقَيد ِبشرِط السلَامِة 

 لُهِإ  :قَوو ابِإنْ تو هتادهش قَطَتِفي الْقَذِْف س ِلمسالْم دذَا ح   

 وِلأَنه أَذَى الْمقْذُوف ِبِلساِنِه فَسلَبه اللَّه ثَمرةَ ِلساِنِه مجازاةً لَه وثَمرةُ اللِّساِن} ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا { ِلقَوِلِه تعالَى 

 ابإذَا ت هتادهلُ شقْبت اِفِعيالش دِعنِلِم وسالْم ضِعر ِتكهنقًا فَيكَانَ ِصد أَنَّ قَذْفَه مهوِة لَتبوالت دعقُِبلَ ب اِل فَلَوفَاذُ الْأَقْون
اُء راِجع إلَى ما يِليِه ِمن الِْفسِق دونَ الْمنِع ِمن قَبوِل الشهادِة وِلأَنه أَقْرب قُلْنا هذَا اِلاسِتثْن} إلَّا الَِّذين تابوا { ِلقَوِلِه تعالَى 

ِق وِم الِْفساس هنولُ عزِة يبوِة فَِبالتادهقُوطَ الشسو قِن الِْفسئَييش الَى ذَكَرعت ِلأَنَّ اللَّهاِء وِتثْنوِل إلَى اِلاسقَب ِمن عنقَى الْمبي
 دعب دتى فَِإنْ ارنعأِْبيِد مِلِذكِْر الت كُني ِة لَمبولُ ِبالتقْبت هتادهش تكَان أِْبيِد فَلَوِة ِبالتادهقُوطَ الشس أَكَّد ِة ِلأَنَّ اللَّهادهالش

أَس ِه ثُملَيع دِة الْحإقَام اِل كُفِْرِه ثُمِفي ح دا فَحكَاِفر ِإنْ كَانَ الْقَاِذفا كَاِملًا ودلَاِم حِفي الِْإس دح هِلأَن هتادهلْ شقْبت لَم لَم
 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو هتادهش تازج ذَِلك دعب لَمأَس } لَها قَبم بجي لَامالِْإس { زجت لَم ِتقا فَأُعدبع وددحِإنْ كَانَ الْمو

شهادته أَبدا وِإنْ تاب ِلأَنَّ لَه نوع شهادٍة ِبدِليِل أَنه لَو شِهد ِبرؤيِة ِهلَاِل رمضانَ قُِبلَت شهادته ، ولَو قَذَف الْعبد رجلًا ِفي 
   .م أُعِتق يقَام علَيِه حد الْعِبيِد حاِل الرق ثُ
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 لُهقَو:   هتادهش قُِبلَت لَمأَس ِفي الْقَذِْف ثُم الْكَاِفر دِإنْ حو   

ادهش ِة ِلأَنَّ لَهِل الذِّملَى أَهع هتادهلْ شقْبت ِفي قَذٍْف لَم دإذَا ح أَنَّ الْكَاِفر لَماع لَمِه فَِإنْ أَسدا ِلحِميمتت درِسِه فَتلَى ِجنةً ع
 ِتقأُع ثُم دِد إذَا حبلَاِم ِبِخلَاِف الْعالَةُ الِْإسدع ِهيو جرخت الَةٌ لَمدع لَه ثَتدلَاِم حِبالِْإس هِلأَن ِلِمنيسلَى الْمعو ِهملَيع قُِبلَت

ا تقْبلُ شهادته وِإنْ كَانَ الْقَذْف ِفي حاِل الْكُفِْر فَحد ِفي حاِل الِْإسلَاِم بطَلَت شهادته علَى التأِْبيِد ِلأَنَّ الْحد حصلَ حيثُ لَ
ِلأَن كَاِفر وهو دا إذَا حِه ِبِخلَاِف مدا ِلحِميمتت طَلَتةٌ فَبادهش لَها ، وِطلُهبةً تادهش دالْح اِدفصي ِفيم ةَ لَهادهلَا شو دح ه

 ى لَوتأِْبيِد حلَى التع هتادهطُلُ شبِة لَا تايولَاِمِه فَِفي ظَاِهِر الرالَِة إسِفي ح هضعبالَِة كُفِْرِه وِفي ح دالْح ضعلَ بصح لَوو
ِبلَت ِلأَنَّ الْمبِطلَ كَمالُه وكَمالُه لَم يوجد ِفي حالَِة الِْإسلَاِم ، وِفي ِروايٍة إذَا وِجد السوطُ الْأَِخري ِفي حالَِة الِْإسلَاِم تاب قُ

أَِخري ِلأَنه لَو أُِقيم علَيِه بعض الْحد ثُم قَذَف آخر فَِإنه يضرب بطَلَت شهادِتِه علَى التأِْبيِد ِلأَنَّ الْمبِطلَ ِللشهادِة هو السوطُ الْ
لَى التع هتادهش طَلَتلَاِم بالَِة الِْإسِفي ح هأَكْثَر دجفَِإنْ و دالْح أَكْثَر ِبرتٍة اُعايِفي ِروةُ ، وادهطُلُ الشبتاِقي وِإنْ الْبأِْبيِد و

 هتادهطُلُ شبالَِة الْكُفِْر لَا تِفي ح هأَكْثَر دجو.  

 درت فوسأَِبي ي نعو هتادهش تازج ِقيا بم ِربض ثُم لَمأَس ا ِفي قَذٍْف ثُماِحدطًا ووس الْكَاِفر ِربِة إذَا ضايِفي الِْهدو
و ، هتادهاِع ، شمِبالِْإج هتادهلُ شقْبلَاِم لَا تالِْإس دعب دكُلَّ الْح دح ثُم لَمأَس ثُم قَذَف لَوو حلُ أَصالْأَوِللْأَكْثَِر ، و اِبعالْأَقَلُّ ت

   ولَو ضِرب الْمسِلم بعض الْحد ثُم هرب قَبلَ تماِمِه فَِفي

ِهِر الروايِة أَنه تقْبلُ شهادته ما لَم يضرب جِميعه ، وِفي ِروايٍة إذَا ضِرب سوطًا واِحدا لَا تقْبلُ شهادته ، وِفي ِروايٍة إذَا ظَا
ي الْمنظُومِة ِلأَِبي حِنيفَةَ شهادةُ الراِمي ِبسوٍط تهدر وجاَء ضِرب أَكْثَره سقَطَت شهادته وِإنْ ضِرب الْأَقَلُّ لَم تسقُطْ قَالَ ِف

 لَمأَع اَللَّها ولَمِه فَاعياِحبلُ صقَو ذَاكا وممت ِحني دالر هناَء عجو الْأَكْثَر قَامإذْ ي هنع.   
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   السرقة وقطاع الطريق  كتاب 

ي اللُّغِة ِعبارةٌ عن أَخِذ ماِل الْغيِر علَى وجِه الِْخفْيِة وِمنه اسِتراق السمِع وقَد ِزيدت علَيِه أَوصاف ِفي الشِريعِة ، السِرقَةُ ِف
 إذَا نقَب الْبيت علَى الِْخفْيِة وأَخذَ الْمالَ ِمن الْماِلِك مكَابرةً والْمعنى اللُّغِوي مراعى ِفيِه ابِتداًء وانِتهاًء أَو ابِتداًء لَا غَير كَما

  .علَى الِْجهاِر يعِني لَيلًا ، وأَما إذَا كَانَ نهارا اُشتِرطَ اِلابِتداُء ، واِلانِتهاُء 

 علَى غَيِر الِْخفْيِة يكُونُ نهبا وِخلْسةً وغَصبا ، وأَما قَطْع الطَِّريِق فَهو الْخروج وأَما شِرطَ الْأَخذُ علَى الِْخفْيِة ِلأَنَّ الْأَخذَ
 اللَّه هِحمثُ قَالَ روالْغ هوذَ ِمنأْخالْم قلْحِضٍع لَا يوِة ِفي مراهجِه الْمجلَى واِل عِذ الْمِلأَخ  

   إذَا  

  

   باِلغُ الْعاِقلُ عشرةَ دراِهم سرق الْ 

يعِني دفْعةً واِحدةً وسواٌء كَانت الْعشرةُ ِلماِلٍك واِحٍد أَو ِلجماعٍة إذَا كَانت ِفي ِحرٍز واِحٍد فَِإنه يقْطَع ويشترطُ ِفي ثُبوِت 
لْعقُوبِة أَنْ يكُونَ باِلغا وأَنْ يكُون الْمسروق ِنصابا كَاِملًا وهو مقَدر ِبعشرِة دراِهم ِعندنا الْقَطِْع أَنْ يكُونَ الساِرق ِمن أَهِل ا

 ،.  

 اِفِعيقَالَ الشو : اِلكقَالَ ماٍر ، وِدين عبر : اِهمرثَلَاثَةُ د.  

 لُهقَو :  

 ةُ درشع هتا ِقيمم أَو اِهمر   

ِفيِه إشارةٌ إلَى أَنَّ غَير الدراِهِم يعتبر ِقيمته ِبها وِإنْ كَانَ ذَهبا ويعتبر أَنْ يكُونَ ِقيمةُ الْمسروِق عشرةٌ ِمن ِحِني السِرقَِة إلَى 
لَا ِعبرةَ ِبالنقْصاِن بعد الْأَخِذ وِإذَا سرق : طَع وهذَا ِعندهما ، وقَالَ محمد ِحِني الْقَطِْع فَِإنْ نقَص السعر ِفيما بينهما لَم يقْ

  .الْمالَ ِفي بلٍَد وترافَعا إلَى حاِكٍم ِفي بلٍَد آخر فَلَا بد أَنْ يكُونَ ِقيمةُ الْمسروِق ِنصابا ِفي الْبلَديِن جِميعا 

  : ولُه قَ

   مضروبةً كَانت أَو غَير مضروبٍة  

   اختلَفَت الروايةُ ِفي ذَِلك وظَاِهر الروايِة أَنه يشترطُ

ضلَى الْمع طْلَقاِهِم يرالد مِلأَنَّ اس حالْأَص وهو دمحمو فوسو يِبِه قَالَ أَبةُ ووبرضةَ الْمرشع قرس ى لَوتفًا حرِة عوبر
 قْطَعي ٍة لَموبرضٍة مرشع ا أَقَلُّ ِمنهتا ِقيمرِتب اِهمرد.  

 الدراِهِم أَنْ يكُونَ الْعشرةُ وروى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه سوى بين الْمضروبِة وغَيِرها كَِنصاِب الزكَاِة ثُم الْمعتبر ِفي
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ِمنها وزنُ سبعِة مثَاِقيلَ ِبدِليِل مقَاِديِر الدياِت وِإنْ سرق دراِهم زيوفًا أَو نبهرجةً أَو ستوقٍَة لَم يقْطَع حتى تساِوي عشرةَ 
زةَ ِللْوراٍد إذْ لَا ِعبِجي اِهمرد هتاٍر ِقيمِدين فِنص قرس لَوو ، قْطَعي ا أَقَلُّ لَمهتِقيمةٌ ورشا عهنزةً وقْرن قركَذَا إذَا سا وِن ِفيه

ِلأَن ِبيلَا صوٍن ونجلَى مع لَا قَطْعو قْطَعي أَقَلَّ لَم تِإنْ كَانو ا قُِطعادِجي اِهمرةُ درشاِن عنمضي لَِكنِن وياطَبخم را غَيمه
 لُهقَو ِدينجكَذَا ِفي الْخ اِل إفَاقَِتِه قُِطعِفي ح قرفَس ِفيقيو نجِإنْ كَانَ يالَ والْم :  

  الْقَطْع بجةَ ِفيِه وهبٍز لَا شِحر ِمن   

توِب الْقَطِْع حجطٌ ِلورش زاِعي الِْحرراِن ِفي الْمويالْح اِر أَوجلَى الْأَشاِر عا كَالثِّمالًا ظَاِهرم قرس أَو لَستاخ أَو بهتان ى لَو
ك أَنْ يكُونَ دارا أَو دكَّانا أَو لَا يِجب الْقَطْع ، والِْحرز علَى وجهيِن أَحدهما الْمبِني ِلِحفِْظ الْماِل ، والْأَمِتعِة وسواٌء ِفي ذَِل

خيمةً أَو فُسطَاطًا أَو صندوقًا ، والِْحرز الثَّاِني أَنْ يكُونَ محرزا ِبصاِحِبِه ِلأَنَّ النِبي علَيِه السلَام قَطَع ساِرق ِرداَء صفْوانَ 
رحم لَهعأِْسِه فَجر تحكَانَ تفَِإنْ و هاؤِرد ِرقس ا ِحنياِئمانَ كَانَ نفْوِقظًا ِلأَنَّ صيتسم ا أَواِئمن هاِحباٌء كَانَ صوسا ِبِه وز

ِبِخفْي سلَيو رهج هِلأَن قْطَعلَا ي ذَِلك لَمعي اِرقالسو ، اِلكِبِه الْم ِلمعو ارالد اِرقلَ السخِإنْ دو قُِطع اِلكالْم لَمعي ِإنْ لَمٍة و
اِحبصلًا ولَي لَ اللِّصخد   

 نلَى مع لَا قَطْعو ِر قُِطعونَ الْآخا دمهدأَح ِلمع أَو لَمعي ِإنْ لَمو قْطَعي اِحِبِه لَما ِبصمهاِحٍد ِمنكُلُّ و ِلما إنْ عاِر ِفيهالد
رس لُهقَوو قُِطع يالذِّم ِمن ِلمسالْم قرِإنْ سٍن وأْمتسم ِبيرح لَاِم ِمناِر الِْإسِفي د ةَ : قهبِز ِلأَنَّ الشِفي الِْحر ةَ ِفيِه أَيهبلَا ش

 اَء اللَّهإنْ ش نيبا نلَى مع ِقطُ الْقَطْعسِفيِه ت.   

 لُهقَو:  اٌء ووِفي الْقَطِْع س دبالْعو رالْح   

   .ِلِإطْلَاِق الْآيِة ِمن غَيِر فَصٍل وِلأَنَّ الْقَطْع لَا يتنصف وكَذَا الرجلُ ، والْمرأَةُ ِفيِه سواٌء ِللْآيِة 

 لُهةً   :قَواِحدةً وراِرِه مِبِإقْر الْقَطْع ِجبيو   

  .ندهما هذَا ِع

 فوسو يقَالَ أَبِن : وِلفَيتخِن ميِلسجِن ِفي ميتراِرِه مإلَّا ِبِإقْر قْطَعلَا ي.  

 لُها قَوِلِهمإلَى قَو وعجالر هنع ِويرو :  

   أَو ِبشهادِة شاِهديِن  

نه حد فَِإنْ شِهد رجلٌ وامرأَتاِن لَم يقْطَع ويِجب الْمالُ ِلأَنَّ شهادةَ النساِء مع الرجاِل ولَا يجوز ِبشهادِة رجٍل وامرأَتيِن ِلأَ
ها ومكَاِنها وقَدِرها ِلِلاحِتياِط كَما حجةٌ ِفي الْأَمواِل وينبِغي ِللْقَاِضي أَنْ يسأَلَ الشاِهديِن عن كَيِفيِة السِرقَِة وماِهيِتها وزماِن

  .ِفي الْحدوِد ويعتبر ِفي إقَامِة الْقَطِْع ِفي السِرقَِة ِبالِْإقْراِر حضور الْمسروِق ِمنه ومطَالَبته ِبِإقَامِتِه ِعندهما 

 فوسو يقَالَ أَبو :أَمو ذَِلك ربتعا لَا ياعموِرِه إجضح ِمن دِة فَلَا بادهوِتِه ِبالشا ِفي ثُب.   
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 لُهقَو:   قْطَعي أَقَلُّ لَم هابِإنْ أَصو قُِطع اِهمرةَ درشع مهاِحٍد ِمنكُلُّ و ابِرقٍَة فَأَصةٌ ِفي ساعمج كرتِإذَا اشو   

 الْقَطْع ِجبي ِإنْ لَمو ملَه الْقَطْع كُونُ ذَِلكيو قُِطع اِهمرةَ درشٍة عاعمج ِمن اِحدو قرِإنْ سو ذَِلك ِمن هابا أَصم ِمنض
هِدر قرفَس ادع ا ثُمِتهاحإلَى س هجرا فَأَخمها ِدرهٍت ِمنيب ِمن قرا فَسارلَ دخد لَوا ، وِميعكَذَا جلُ هفْعلْ يزي لَمو را آخم

حتى سرق عشرةً فَهِذِه سِرقَةٌ واِحدةٌ فَِإذَا خرج ِبالْعشرِة ِمن الداِر قُِطع وِإنْ خرج ِفي كُلِّ مرٍة ِمن الداِر ثُم عاد حتى فَعلَ 
نها سِرقَات ، ولَو سرق ثَوبا لَا يساِوي عشرةَ دراِهم ، وِفي طَرِفِه دراِهم مصرورةٌ تِزيد علَى ذَِلك عشر مراٍت لَم يقْطَع ِلأَ

فوسأَِبي ي نعو ا قُِطعِبه ِلمِإنْ عو قْطَعي اِهِم لَمرِبالد لَمعي ِنيفَةَ إذَا لَمأَِبي ح نِة فَعرشالْع لَمعي لَم أَو ِلمع ِه الْقَطْعلَيع .   

 لُهِد ،   :قَويالصِك ، ومالسِب ، والْقَصِشيِش ، والْحِب ، وشلَاِم كَالْخاِر الِْإسا ِفي داحبا ماِفهت دوجا يِفيم لَا قَطْعو
   والطَّيِر 

، والْماُء ، والتاِفه هو الشيُء الْحِقري ويدخلُ ِفي الطَّيِر الدجاج ، والِْإوز ، والْحمام وعن أَِبي وكَذَِلك الزرِنيخ ، والْمغرةُ 
يٍء ِمن الِْحجارِة ، والْكُحِل ، ولَا قَطْع ِفي ش: يوسف يقْطَع ِفي كُلِّ شيٍء إلَّا الطِّني ، والتراب ، والسرِقني قَالَ أَبو حِنيفَةَ 

 اججالزو ، رالْآجو ، كَذَا اللَِّبناِر والْفَخوِر ، والْقُدالِْملِْح ، وو.  

ِنيفَةَ يأَِبي ح نعكُلِِّه و ِفي ذَِلك اقْطَع فوسو يقَالَ أَبو ، اِج الْقَطْعجِنيفَةَ ِفي الزأَِبي ح نعا ، واِهِر كُلِّهوِفي الْج قْطَع
 لُهقَوِة والِْفضِب ، وكَالذَّه ارا فَصاِفهت دوجلَا ي هِج ِلأَنوزرالْفَيِد ، ورمالزاقُوِت ، والْيلُِؤ ، واللُّؤا : وِني معِب يشكَالْخ

الصوِس ، ونالْأَبا ، والْقَناِج ، وى السِل ِسودن.   

 لُهالِْبطِّيِخ   :قَوِم ، واللَّحِن ، واللَّبِة ، وطْباِكِه الركَالْفَو ادِه الْفَسإلَي ِرعسا يلَا ِفيمو   

 لَامِه السلَيِلِه علَا كَثٍَر { ِلقَوٍر وِفي ثَم ِد} لَا قَطْعِقيلَ الْوو ، ارمالْج وه الْكَثَرو ، ارغلُ الصخالن وهو ي.  

وقَالَ أَبو يوسف يقْطَع ِفي ذَِلك كُلِِّه ، ولَو سرق شاةً مذْبوحةً أَو ذَبحها ِبنفِْسِه ثُم أَخرجها لَا يقْطَع ِلأَنها صارت لَحما 
 الِْعنِب ، والسفَرجِل ، والتفَّاِح ، والرماِن وأَشباِه ذَِلك لَا قَطْع ِفيها وِإنْ كَانت ولَا قَطْع ِفيِه ، والْفَواِكه الرطْبةُ ِمثْلُ

ا كَانت محرزةً وكَذَا لَا مجدودةً ِفي حِظريٍة وعلَيها باب مقْفَلٌ وأَما الْفَواِكه الْياِبسةُ كَالْجوِز ، واللَّوِز فَِإنه يقْطَع ِفيها إذَ
 ادا الْفَسهإلَي ِرعسلَا ي هِة ِلأَنمسالْواِء ، وِفي الِْحن قْطَعيانَ وحيلَا رانَ وجاِذنلَا بقٍْل وِفي ب قَطْع.   

 لُهقَو:  دصحي ِع الَِّذي لَمرالزِر ، وجلَى الشةُ عالْفَاِكهو ،    

 ابا بهلَيعٍة وِظريِعلَ ِفي حجو عرالز ِصدحا وكَاِمهِتحاس دعةُ بالْفَاِكه تا إذَا قُِطعأَماِز ورِم الِْإحدا ِلعِفيِهم ِني لَا قَطْععي
 وِإنْ سرق شاةً ِمن الْمرعى أَو بقَرةً أَو بِعريا لَم يقْطَع وِإنْ كَانَ مغلَق قُِطع ولَا قَطْع ِفي سِرقَِة الثِّياِب الَِّتي بِسطَت ِللتجِفيِف

و ابالْب راِفظٌ فَكَسا حهعم سلَي اِفظٌ أَوا حهعم أَو لَقغم ابِه بلَيا علَه ِنيب اِئٍط قَدِل إلَى حا ِباللَّياهاٍع فَِإنْ آور اكنلَ هخد
 لَقغم ابِلِه بِبقَو دقَيو ا قُِطعهلَيع اِكبر ا أَووقُهسي ا أَوهقُودي وها وهجرأَخو اِهمرةَ درشاِوي عساةً تش ةً أَوقَرب قرسو

بِعها النفُور أَما الِْحنطَةُ ِفي الْحِظريِة وساِئر الْأَمِتعِة لَا يعتبر ِفيها الِْإغْلَاق ِلأَنه يعتبر إغْلَاق الْباِب ِفي هِذِه الْمواِضِع ِلأَنَّ ِمن طَ
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و ادِه الْفَسإلَي ِرعسا لَا يِمم هِك ِلأَنالِْمسوِد والْعالطِّيِب ، واِن ، وهالْأَدا ، ووِب كُلِّهبِفي الْح قْطَعيا وضلِّ أَيِفي الْخ قْطَعي
ِلأَنه لَا يسِرع إلَيِه الْفَساد ويقْطَع ِفي سِرقَِة الْقُطِْن ، والْكَتاِن ، والصوِف ، والدِقيِق ، والسمِن ، والتمِر ، والزِبيِب ، 

 ِمن الْحِديِد ، والصفِْر ، والرصاِص ، والْأُدِم ، والْقَراِطيِس ، والسكَاِكِني ، والْعسِل ، والْملْبوِس ، والْمفْروِش ، والْأَواِني
   .والْمقَاِريِض ، والْمواِزيِن والْارسان ولَا يقْطَع ِفي الْأُشناِن ِلأَنه يوجد تاِفها مباحا 

 لُهِة  :قَوِربِفي الْأَش لَا قَطْعِة وطِْربالْم    

 لُهالثَِّريِد قَوِز ، وبِفي الْخ قْطَعلَا يلِّ والْخِس ، وبالدِرقَِة الْفُقَاِع ، وِفي س قْطَعياطُ وشالن بالطَّرِة ، وِكرسالْم أَي :  

   ولَا ِفي  

  

  ارمالِْمزو ، فكَذَا الدوِر وبالطُّن   

  .لْملَاِهي ِلأَنه ِل

 لُهقَو :  

   ولَا ِفي  

  

   سِرقَِة الْمصحِف وِإنْ كَانَ علَيِه ِحلْيةٌ  

قْصا أَنَّ الْملَن اِهمرةُ درشِة عةُ الِْحلْيِقيم تلَغإذَا ب قْطَعي هنعطْلَقًا وِفيِه م قْطَعي فوسأَِبي ي نعٍم وهِدر اِوي أَلْفست ِمن ود
 رما خةً ِفيهآِني قرس نى أَنَّ مرِع أَلَا تبةَ ِبالترلَا ِعبةٌ واِبعت ا ِهيمةُ إنالِْحلْيةً ، وادأْذُونٌ ِفيِه عم ذَِلكاَءةُ ِفيِه وِلِه الِْقراونت

ا لَا قَطْع ِفي كُتِب الِْفقِْه ، والنحِو ، واللُّغِة ، والشعِر ِلأَنَّ الْمقْصود ما ِفيها وِقيمة الْآِنيِة تِزيد علَى النصاِب لَا يقْطَع وكَذَ
و قْطَعلَا ي نلَب قَى أَوبلَا ي امطَع اٌء أَوم ِبيذٌ أَوِمائَةٌ ِفيِه ن هتٍة ِقيماَء ِفضإن قرس لَواٍل ، وِبم سلَي وها ِفي وإلَى م ظَرنا يمِإن

 قُِطع اِهمرةَ درشاِء عةُ الِْإنِقيم تإذَا كَان فوسأَِبي ي دِعناِء ، والِْإن.   

 لُهِة   :قَوالِْفضِب ، وِليِب الذَّهلَا ِفي صو   

ِب ، والذَّه ِمن منكَذَا الصِرِه وأْذُونٌ ِفي كَسم هِلأَن تسا لَيها ِلأَنِفيه قْطَعي هاِثيلُ فَِإنما التهلَيالَِّتي ع اِهمرا الدِة فَأَمالِْفض
 اِقصا نِة ِفيهاِليى الْمنعِلأَنَّ م قْطَعي ا لَمرمخ يِذم قرس لَوِة ، وادةً ِللِْعبدعم.  

 لُهقَو :  
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 لَا ِفي الشِد ورلَا النِج ونطْر   

   .وِإنْ كَانت ِمن ذَهٍب أَو ِفضٍة ِلأَنها ِللْملَاِهي 

 لُهةٌ   :قَوِه ِحلْيلَيِإنْ كَانَ عو رالْح ِبياِرِق الصلَى سع لَا قَطْعو   

يقْطَع إذَا كَانت الِْحلْيةُ ِنصابا ، والِْخلَاف ِفي الصِبي الَِّذي لَا :  أَبو يوسف ِلأَنَّ الْحر لَيس ِبماٍل ، والِْحلْيةُ تبع لَه ، وقَالَ
دي ةٌ ِلأَنَّ لَهةٌ كَِثريِه ِحلْيلَيِإنْ كَانَ عا واعمِفيِه إج فَلَا قَطْع كَلَّمتيِشي وما إذَا كَانَ يأَم كَلَّمتلَا يِشي وملَى يعفِْسِه ولَى نا ع

ما علَيِه وِإنْ سرق ِجرابا ِفيِه مالٌ كَِثري أَو جواِلق ِفيها مالٌ قُِطع ِلأَنها أَوِعيةٌ ِللْماِل ، والْمقْصود ِبالسِرقَِة الْمالُ دونَ الِْوعاِء 
.   

 لُهِد  :قَوبِرقَِة الْعِفي س لَا قَطْعالْكَِبِري و    

 لُهِرقَةً قَوا لَا سبفِْسِه فَكَانَ غَصِد نِفي ي هِلأَن :  

   ويقْطَع ِفي سِرقَِة الْعبِد الصِغِري  

 وأَما إذَا كَانَ يعبر عن نفِْسِه فَهو كَالْباِلِغ يعِني إذَا كَانَ لَا يعبر عن نفِْسِه ولَا يتكَلَّم ِلأَنه مالٌ ولَا يد لَه علَى نفِْسِه كَالْبِهيمِة
.  

   .وقَالَ أَبو يوسف لَا يقْطَع وِإنْ كَانَ صِغريا لَا يتكَلَّم ولَا يعِقلُ ِلأَنه آدِمي ِمن وجٍه مالٌ ِمن وجٍه كَذَا ِفي الِْهدايِة 

 لُهقَو:  لَا قَطْعاِب وفَاِتِر الِْحسا إلَّا ِفي دفَاِتِر كُلِّهِفي الد    

ِلأَنَّ ما ِفيها لَا يقْصد ِبالْأَخِذ وِإنْ كَانت كُتب النحِو ، والِْفقِْه ، والشعِر ِلأَنَّ الْمقْصود ِبسِرقَِتها ما ِفيها وهو لَيس ِبماٍل 
ساِب وهم أَهلُ الديواِن فَالْمقْصود ِمنها الْوِرق دونَ ما ِفيها ، والْوِرق مالٌ فَيِجب ِفيِه الْقَطْع ، والْمراد وأَما دفَاِتر الِْح

ير ماٍل وأَما دفَاِتر التجاِر فَِفيها الْقَطْع ِبذَِلك دفَاِتر قَد مضى ِحسابها ما إذَا لَم يمِض لَم يقْطَع ِلأَنَّ غَرضه ما ِفيها وذَِلك غَ
 ِرقا الْوهِمن ودقْصِلأَنَّ الْم.   

 لُهٍد   :قَولَا فَهِرقَِة كَلٍْب وِفي س لَا قَطْعو   

ا يجوز بيعهما ِعند الشاِفِعي وِلهذَا لَو سرق كَلْبا ، وِفي عنِقِه ِلأَنهما لَيسا ِبماٍل علَى الِْإطْلَاِق إذْ ِفي ماِليِتِهما قُصور ِلأَنه لَ
ه قَولُه طَوق ذَهٍب لَا يقْطَع ِلأَنَّ الْمقْصود سِرقَةُ الْكَلِْب وهذَا تاِبع لَه إذْ لَو أَراد سِرقَةَ الطَّوِق لَقَطَعه ِمن عنِق الْكَلِْب وأَخذَ

 :  
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   ولَا دف ولَا طَبٍل ولَا ِمزماٍر  

ِلأَنَّ هِذِه معاِزف قَد نِدب إلَى كَسِرها ، والْمراد ِبالطَّبِل طَبلُ اللَّهِو أَما طَبلُ الْغزاِة فَِفيِه اخِتلَاف ، والْمختار أَنه لَا قَطْع ِفيِه 
   .أَيضا 

 لُهِل   :قَودنالصوِس ، ونالْأَبا ، والْقَناِج ، وِفي الس قْطَعيو   

 لُهةٌ قَوزرحةٌ مِزيزالٌ عوا أَمهِلأَن :  

   وِإذَا اتخذَ ِمن الْخشِب أَواِني أَو أَبواب قُِطع ِفيها  

وِبالْأَم قَتحِة الْتعنا ِبالصهٍة ِلأَنزرحم را غَيهاِجِد ِلأَنساِب الْموِفي أَب قْطَعلَا يِة وِفيساِل الن.  

 ولَو سرق فُسطَاطًا إنْ كَانَ مركَّبا منصوبا لَم يقْطَع وِإنْ كَانَ ملْفُوفًا قُِطع ولَا قَطْع ِفي سِرقَِة الْحِصِري ويواِري الْقَصب ِلأَنَّ

   .الصنعةَ ِفيها لَم تغِلب علَى الِْجنِس أَلَا ترى أَنها تبسطُ ِفي غَيِر الِْحرِز 

 لُهٍة   :قَواِئنلَا خاِئٍن ولَى خع لَا قَطْعو   

 لُهوِن قَوأْمِء الْميالش ا ِمنِديِهما ِفي أَيذَاِن مأْخا اللَّذَاِن يمهو :  

   ولَا نباٍش  

  .هذَا ِعندهما 

 فوسو يقَالَ أَبِت : ويِللْم لَا ِملْك هِفي الِْملِْك ِلأَن تكَّنمةَ تهبا أَنَّ الشلَنِز ِمثِْلِه وِبِحر زرحم مقَوتالٌ مم هِلأَن ِه الْقَطْعلَيع
قَداِرِث ِلتلَا ِللْوِقيقَةً وولَ حخلُ الدأَوتي هِحيِح ِلأَنلَى الِْخلَاِف ِفي الصع وقْفٍَل فَهٍت ميِفي ب رِإنْ كَانَ الْقَبِت ويِة الْماجِم ح

ِمن قرس لَوو ، تيِفيِه موٍت ِفي الْقَاِفلَِة ، وابت ِمن قَهرس كَذَا لَوِر وِة الْقَبارا ِفيِه ِلِزياعمإج قْطَعي لَم اِنريند أَو اِهمرِر دالْقَب 
 لُهقَو :  

   ولَا منتِهٍب ولَا مختِلٍس  

ر ِمن خاِرِج الْكُم لَا اِلانِتهاب هو الْأَخذُ علَاِنيةً قَهرا ، واِلاخِتلَاس أَنْ يخطَف الشيَء ِبسرعٍة علَى غَفْلٍَة وأَما الطَّرار إذَا طَ
 قْطَعاِرِج لَا يالْخ ذَ ِمنأَخةَ وقْدلَّ الْعحو ِفي الْكُم هدلَ يخفَأَد اِخِل الْكُمد ةً ِمنوددشم اِهمرالد تإذَا كَان هانيبو قْطَعي

اِرٍج فَحخ ةً ِمنوددشةُ مقْدالْع تِإنْ كَانو قُِطع هجرأَخا وِفيه هدلَ يخأَدو لَّه.  

 قَطَتس تثُ إذَا قُِطعيإنْ كَانَ ِبح ظَرنقَالَ ي نا ماِبنحأَص ِمناِخِل والد اِرِج أَوالْخ ِمن اٌء طَروس قْطَعي فوسو يقَالَ أَبو
ا ِمنذَهأَخ هِلأَن قُِطع ِفي الْكُم قْطَعي ِض لَملَى الْأَرقُطُ عست تثُ إذَا قُِطعيِإنْ كَانَ ِبحِز والِْحر .   
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 لُهاِل   :قَوِت الْميب ِمن اِرقالس قْطَعلَا يو   

 لُهقَو مهِمن وهو ِلِمنيسالٌ ِلكَافَِّة الْمم هِلأَن :  

    شِركَةٌ ولَا ِمن ماٍل ِللساِرِق ِفيِه 

ِلأَنَّ ثُبوت ِملِْكِه ِفي بعِض الْماِل شبهةٌ ، ولَو أَوصى لَه ِبشيٍء فَسرقَه قَبلَ موِت الْموِصي قُِطع وِإنْ سرقَه بعد موِتِه وقَبلَ 
ثْلَها لَم يقْطَع ، والْحالُ ، والْمؤجلُ ِفيِه سواٌء وِإنْ سرق ِمنه عروضا الْقَبوِل لَم يقْطَع ومن لَه علَى آخر دراِهم فَسرق ِمنه ِم

 دِعن ذَهأْخأَنْ ي ِلأَنَّ لَه قْطَعلَا ي فوسأَِبي ي نعو هِتيفَاِء ِمنةُ اِلاسِولَاي لَه سلَي هِلأَن قُِطع اِهمرةَ درشاِوي عساِء تلَمِض الْععب
 قرفَس اِهمرد قُّهِإنْ كَانَ حاِع ومِبالِْإج الْقَطْع هنع ِرئقِّي داًء ِبحقَض قِّي أَوا ِبحنهذْته را إذَا قَالَ أَخأَمقِِّه وح ناًء عقَض

لَه سلَي هِلأَن قْطَعكِْس ِقيلَ يلَى الْعع أَو اِنرينلَى دا أَنَّ عمهنيب ِفيقوالتو ، اِحدو سِجن قُودِلأَنَّ الن قْطَعِقيلَ لَا يِذ والْأَخ قح 
وزجي ِرميأَنَّ الْغ اِفِعيالش ابحأَص قُولُهالَِّذي ي الِْخلَاف ِرفعلَا ي اِرقلَى أَنَّ السلُ عمحِل يِل الْأَوِر الْقَوغَي ذَ ِمنأْخأَنْ ي لَه 

ِجنِس حقِِّه وعلَى الْقَوِل الثَّاِني يحملُ علَى أَنه يعِرف الِْخلَاف ويعتد ِبِه وذَِلك يوِرثُ شبهةً تسِقطُ الْقَطْع وِإنْ سرق حِليا 
 ا ِمنِليح أَو اِهمرِه دلَيعٍة وِفض ِة ِمنضاوعالْمِع ، ويِه الْبجلَى وقِِّه إلَّا عح ناًء عكُونُ قَضلَا ي هِلأَن قُِطع اِنرينِه دلَيعٍب وذَه

ِطع وِإنْ سرق ِمن غَِرِمي ولَِدِه فَصار كَالْعروِض كَذَا ِفي الْكَرِخي وِإنْ سرق الْعبد ِمن غَِرِمي مولَاه أَو الرجلُ ِمن غَِرِمي أَِبيِه قُ
الْكَِبِري قُِطع وِإنْ كَانَ الْولَد صِغريا لَم يقْطَع ِلأَنَّ حق قَبض ديوِنِه إلَيِه وِإنْ سرق ِمن غَِرِمي مكَاتِبِه أَو ِمن غَِرِمي عبِدِه الْمديوِن 

قح لَه سلَي هِلأَن قُِطعا فَِإنْ لَموِنِهميِض ِفي دالْقَب    

 الُهِدِه مبع نيِلأَنَّ د قْطَعي ِدِه لَمبِن عيِس دِجن غَِرِميِه ِمن ِمن قرسو نيِدِه دبلَى عع كُني.   

 لُهٍم ِم  :قَورحِحِم مِذي ر لَِدِه أَوو ِه أَويوأَب ِمن قرس نمو قْطَعي لَم هن   

وِإنْ سرق ِمن بيِت ِذي الرِحِم الْمحرِم متاع غَيِرِه لَم يقْطَع وِإنْ سرق مالَه ِمن بيِت غَيِرِه قُِطع اعِتبارا ِللِْحرِز وعدِمِه كَذَا 
قُِطع وعن أَِبي يوسف لَا يقْطَع ِلأَنَّ لَه أَنْ يدخلَ علَيها ِمن غَيِر اسِتئْذَاٍن ولَا ِفي الِْهدايِة وِإنْ سرق ِمن أُمِه ِمن الرضاعِة 

   .وحشٍة ِبِخلَاِف ما إذَا سرق ِمن أَِخيِه ِمن الرضاعِة فَِإنه يقْطَع إجماعا 

 لُهقَو:  جوالز دأَح قركَذَا إذَا سِر والْآخ ِن ِمني   

 دعا بهجوزِإنْ تو قْطَعي ِه ِبالْقَطِْع لَملَيى عقْضلَ أَنْ يا قَبهجوزت ٍة ثُمِبينأَج ِمن قرس لَوثَ ، واروالت وِجبا يببا سمهنيِلأَنَّ ب
  .طَع ِعندهما الْقَضاِء ِبالْقَطِْع فَكَذَِلك أَيضا لَم يقْ

 فوسو يقَالَ أَبو : ٍة لَمِر ِعديِبغ تانا فَبلْ ِبهخدي لَما وطَلَّقَه ا ثُمهِمن وه قرس ا أَوِجهوز أَةُ ِمنرالْم قَترس لَوو قْطَعي
طِْع وِإنْ سرق ِمن امرأَِتِه الْمبتوتِة أَو الْمختِلعِة إنْ كَانت ِفي الِْعدِة لَم يقْطَع يقْطَع واِحد ِمنهما ِلأَنَّ أَصلَه غَير موِجٍب ِللْقَ

 لُهقَو قْطَعت ِة لَمِفي الِْعد ِهيا وِجهوز ِمن ِهي قَتركَذَا إذَا سثَلَاثًا و ِن أَويتطَلَّقَةً اثْنم تاٌء كَانوس:   



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                928

  .أَو الْعبد ِمن سيِدِه أَو ِمن امرأَِة سيِدِه أَو زوِج  

   سيدِتِه أَو الْمولَى ِمن مكَاتبِتِه 

رلٍَد سو أُم ا أَوأْذُونم ا أَوبكَاتم ا أَوربدم دبكُونَ الْعأَنْ ي نيب قلَا فَرو قْطَعلَا ي هلَى فَِإنوالْم قركَذَا إذَا سا ولَاهوم ِمن قَت
 لُها قَوقِبِه حِفي كَس ِلأَنَّ لَه قْطَعِبِه لَا يكَاتم ِمن :  

   وكَذَا الساِرق ِمن الْمغنِم  

   .لَا قَطْع علَيِه ِلأَنَّ لَه ِفيِه نِصيبا 

 لُهقَو:  يبرلَى ضع زالِْحروِر والدوِت ، ويى ِفيِه كَالْبنعِلم زِن ِحر   

 ِمن قراٌء سواِفظٌ سا حِفيه كُني ِإنْ لَمو زا ِحرِذِه كُلُّهفَه اِنيتوالْحاِطيطُ ، والْفَس كَذَِلككَاِن وا ِبالْمزذَا ِحرى همسيو
 باب لَه ِلأَنَّ الِْبناَء ِلقَصِد الِْإحراِز إلَّا أَنه لَا يِجب الْقَطْع إلَّا ِبالِْإخراِج ِلِقياِم يِد ماِلِكِه علَيِه ذَِلك وهو مفْتوح الْباِب أَو لَا

  : ِبذَِلك قَولُه ِبِخلَاِف الْمحِرِز ِبالْحاِفِظ حيثُ يِجب الْقَطْع ِفيِه ِبمجرِد الْأَخِذ ِلزواِل يِد الْماِلِك 

   وِحرز ِبالْحاِفِظ  

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن قَطَع قَدِبِه و زرحم وفَه هاعتم هدِعنِجِد وسِفي الْم اِء أَورحِفي الص ِفي الطَِّريِق أَو لَسج نكَم
 رأِْسِه وهو ناِئم ِفي الْمسِجِد ولَا فَرق بين أَنْ يكُونَ الْحاِفظُ مستيِقظًا أَو ناِئما ، والْمتاع ساِرق ِرداِء صفْوانَ ِمن تحِت

يضمن الْمودع ، والْمستِعري ِبِمثِْلِه ِلأَنه تحته أَو ِعنده هو الصِحيح ِلأَنه يعد الناِئم ِعند متاِعِه حاِفظًا لَه ِفي الْعادِة وِلهذَا لَا 
لَيس ِبتضِييٍع وقَولُه ِبالْحاِفِظ هذَا إذَا كَانَ الْحاِفظُ قَِريبا ِمنه ِبحيثُ يراه أَما إذَا بعد ِبحيثُ لَا يراه فَلَيس ِبحاِفٍظ قَالَ 

 معتبر ِبِحرِز ِمثِْلِه كَما إذَا سرق الدابةَ ِمن الِْإصطَبِل أَو الشاةَ ِمن الْحِظريِة فَِإنه يقْطَع وِإذَا سرق كُلُّ شيٍء: مشاِيخنا 
وا ِلنزا كَانَ ِحرم ِخيِفي الْكَرو ، قْطَعاِضِع لَا يوِذِه الْمه ِمن ِليالْح أَو اِهمرةَ الدِرحيلُوا شعى جتٍع حوِلكُلِّ ن زِحر وٍع فَه

  .الْبقَّاِل وقَواِصر التمِر ِحرزا ِللدراِهِم أَو الدناِنِري ، واللُّؤلُِؤ 

مع ِحمِلها لَا يقْطَع سواٌء كَانَ صاِحبها وهو الصِحيح الشِرحيةُ الِْجرار أَو الوشحة ، ولَو سرق الِْإِبلَ ِمن الطَِّريِق : قَالَ 
   علَيها أَو لَا ِلأَنَّ هذَا مالٌ ظَاِهر غَير محرٍز وكَذَا إذَا سرق الْجواِلق ِبعيِنها أَما

   .ا فَلَا ، ولَو سرق ِمن الِْقطَاِر بِعريا أَو ِحملًا لَم يقْطَع إذَا شق الْجواِلق فَأَخرج ما ِفيها إنْ كَانَ صاِحبها هناك قُِطع وِإلَّ

 لُهقَو:   ِه الْقَطْعلَيع بجو فَظُهحي هدِعن هاِحبصٍز وِر ِحرغَي ٍز أَوِحر ئًا ِمنيش قرِإنْ سو   

   .ن ِحرٍز ِلرجٍل ِتسعةَ دراِهم ثُم أَتى منِزلًا آخر فَسرق ِمنه ِدرهما آخر لَم يقْطَع يعِني ِمن ِحرٍز واِحٍد حتى لَو سرق ِم
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 لُهوِلِه   :قَوخاِس ِفي دٍت أُِذنَ ِللنيب ِمن اٍم أَومح ِمن قرس نلَى مع لَا قَطْعو   

 اِنيتوح لُ ِفي ذَِلكخديا الِْإذْنُ ومِإناِل وواِز الْأَمرِلِإح تِنيا بهِلأَن قْطَعي هلًا فَِإنا لَيهِمن قرإلَّا إذَا س اتانالْخاِر ، وجالت
  .يختص ِبالنهاِر 

 لُهقَو :  

  قُِطع هدِعن هاِحبصا واعتِجِد مسالْم ِمن قرس نمو   

   .أَنه محرز ِبالْحاِفِظ ِل

 لُهقَو:   افَهأَض نِمم قرِف إذَا سيلَى الضع لَا قَطْعو   

ع علَى خاِدِم الْقَوِم إذَا ِلأَنَّ الْبيت لَم يبق ِحرزا ِفي حقِِّه ِلكَوِنِه مأْذُونا لَه ِفي دخوِلِه فَيكُونُ ِفعلُه ِخيانةً لَا سِرقَةً وكَذَا لَا قَطْ
 أِْجِر أَوتسالْم ِمن رجؤالْم قرٍل فَسجلَى راِرِه عد رِإذَا آجوِلِه وخِفي د ِضٍع أُِذنَ لَهوم ِمن قرس لَا أَِجريو مهاعتم قرس

ِفي منِزٍل ِمن الداِر علَى ِحدٍة قُِطع الساِرق ِمنهما ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنَّ الْمستأِْجر الْمستأِْجر ِمن الْمؤجِر وكُلُّ واِحٍد ِمنهما 
ن الْمستأِْجِر لَا يقْطَع قَد صار أَخص ِبالِْحرِز ِمن الْماِلِك أَلَا ترى أَنَّ لَه أَنْ يمنعه ِمن دخوِلِه وِعندهما إذَا سرق الْمؤجر ِم

ِلأَنَّ الدار ِملْكُه فَصار ذَِلك شبهةً ِفي سقُوِط الْقَطِْع وِإنْ سرق الْمستأِْجر ِمن الْمؤجِر قُِطع ِبالِْإجماِع إذَا كَانَ ِفي بيٍت 
ي الْماِل وِإنْ سرق ِمن بيِت الْأَصهاِر أَو الْأُختاِن لَم يقْطَع ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما مفْرٍد ِلأَنه لَا شبهةَ لَه ِفي الِْحرِز ولَا ِف

 الصهِر إذَا كَانَ الْبيت يقْطَع ، والِْخلَاف ِفيما إذَا كَانَ الْبيت ِللْختِن أَما إذَا كَانَ ِللِْبنِت لَا يقْطَع إجماعا وكَذَا ِفي مسأَلَِة
 قَهركَذَا إذَا سو ِملْكُه هِلأَن قْطَعي ِل لَمِت الِْعديب ِمن ِهِن أَوترِت الْميب ِمن هنهر اِهنالر قرس لَوا ، واعمإج قْطَعِة لَا يجوِللز

   .طَع ِلأَنَّ يده قَاِئمةٌ مقَام يِدِه الْمرتِهن ِمن بيِت الْعدِل لَم يقْ

وِإذَا نقَب اللِّص الْبيت ودخلَ فَأَخذَ الْمالَ وناولَه آخر خاِرج الْبيِت فَلَا قَطْع علَى واِحٍد ِمنهما ِعند أَِبي   :ه ولُقَ
   حِنيفَةَ 

ِمن دوجي لَ لَمِلأَنَّ الْأَو دي تقَام لَهاوا نلَم هاِخلُ ِلأَنالد قْطَعا يمهدِعنِز والِْحر كته هِمن دوجي لَم اِرجكَذَا الْخو اجرالِْإخ ه
ِرج يده فَتناولَه ِمن يِد الداِخِل قُِطعا جِميعا الثَّاِني مقَام يِدِه فَكَأَنه خرج ، والشيُء ِفي يِدِه وعن أَِبي يوسف إنْ أَدخلَ الْخا

، ولَو أَنَّ الداِخلَ رمى ِبِه إلَى صاِحٍب لَه خاِرج الِْحرِز ِمن غَيِر مناولٍَة فَأَخذَه الْخاِرج فَلَا قَطْع علَى واِحٍد ِمنهما ، 
  .قَةً ولَم يخِرجها ِمن الداِر لَم يقْطَع والْأَصلُ أَنَّ من سرق سِر

 لُهقَو :  
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  قُِطع ذَهفَأَخ جرخ ِفي الطَِّريِق ثُم ِإنْ أَلْقَاهو   

ِه ولَيع فَلَا قَطْع اهرثُ لَا ييى ِبِه ِبحما إذَا رأَم اهرثُ ييى ِبِه ِفي الطَِّريِق ِبحمذَا إذَا رهِلكًا وهتسم ارص هِلأَن ذَهأَخو جرِإنْ خ
 ا لَوكَم ِه قَطْعلَيع ِجبي وِجِه لَمرلَ خلَاِكِه قَبِتهانُ ِباسمِه الضلَيع بجِه فَِإذَا ولَياِن عموِب الضجِليِل ووِجِه ِبدرلَ خقَب لَه

لَيِز واةَ ِفي الِْحرالش حذَب هعم وهو جرخ هكَأَن ارص ذَهأَخو جرِدِه فَِإذَا خاٍق ِفي يب هِلأَن اهرثُ ييى ِبِه ِبحمإذَا ر كَذَِلك س
 عِلم أَنه قَصد التضِييع لَا السِرقَةَ فَكَانَ مضيعا لَا فَأَخذَه ِلأَنه إذَا خرج ولَم يأْخذْه لَم يقْطَع ِلأَنه لَما لَم يأْخذْه: وقَيد ِبقَوِلِه 

  .ساِرقًا 

 لُهقَو :  

  هجرفَأَخ اقَهساٍر ولَى ِحمع لَهمإنْ ح كَذَِلكو   

ِلأَنَّ سِه ولَيةٌ عثَاِبت هدِة يِهيملَى الْبا عِلأَنَّ م قْطَعي هِني أَنعِلِه يِبقَو دقَيِقِه ووِه ِلسإلَي افضِة مابالد ري : قْهسي لَم إذْ لَو اقَهسو
فِْسِه لَا قَطْعِبن ِإنْ طَارو قُِطع هرطَياِح طَاِئٍر ونلَى جا علُؤلَ لُؤعج كَذَا لَوو قْطَعفِْسِه لَا يِبن ارالِْحم جرى ختح   

علَيِه ، ولَو أَتلَف الْمالَ ِفي الِْحرِز ِبأَكٍْل أَو إحراٍق قَبلَ إخراِجِه لَم يقْطَع ، ولَو سرق دراِهم أَو دناِنري أَو لُؤلُؤا فَابتلَعه ِفي 
لَم يكُن ِمثِْليا ولَا ينتِظر حتى يضعها مع الْغاِئِط ، ولَو نقَب الْبيت ثُم الِْحرِز ثُم خرج لَم يقْطَع ويضمن ِمثْلَه أَو ِقيمته إنْ 

ي لَمقِْب وِبالن ِلمع ِت قَديالْب اِحبئًا إنْ كَانَ صيذَ شأَخلَ وخى فَدرلٍَة أُخاَء ِفي لَيج ئًا ثُميذْ شأْخي لَمو جركَانَ خ أَو هدس
النقْب ظَاِهرا يراه الْمارونَ وبِقي كَذَِلك فَلَا قَطْع علَيِه وِإلَّا قُِطع وِإنْ أَخرج شاةً ِمن الِْحرِز فَتِبعتها أُخرى ولَم تكُن الْأُولَى 

ج رهِز نِإنْ كَانَ ِفي الِْحرو قْطَعي ا لَمابِنص لَه كُني ِإنْ لَمو قْطَعي فِْسِه لَمِة ناُء ِبقُوِبِه الْم جرى ختِفيِه ح اعتالْم عضاٍر فَو
الس عالُ مالْمو ، اِرقلَ السمحو رلَ آخخٍز فَدِحر الًا ِمنم قرس لَوو ، ِريٍك قُِطعحِبت هجرأَخ لَِكنةٌ وقُو اِرِق قُِطع

  .الْمحمولُ خاصةً ِلأَنه لَا ِعبرةَ ِللْحاِمِل أَلَا ترى أَنَّ من حلَف لَا يحِملُ طَبقًا فَحملَ رجلًا حاِملًا ِلطَبٍق لَم يحنثْ 

نيلَّلَ بخا إنْ تاِعدِن فَصيتفْعِز دالِْحر ا ِمنابِنص جرأَخ لَوالثَّاِني و اجرفَالِْإخ قْبالن دس أَو ابالْب اِلِك فَأَغْلَقالْم ا اطِّلَاعمه
 قش لَوو ، قُِطع لَّلْ ذَِلكختي ِإنْ لَماِب وصونَ النٍة دفْعِفي كُلِّ د جرخإذَا كَانَ الْم الْقَطْع ِجبى فَلَا يرِرقَةً أُخكُونُ سي

وب ِفي الِْحرِز ثُم أَخرجه إنْ شقَّه ِنصفَيِن عرضا قُِطع إذَا كَانَ بعد الشق يساِوي ِنصابا وِإنْ شقَّه طُولًا فَكَذَا يقْطَع الثَّ
  .ِعندهما أَيضا 

 فوسو يقَالَ أَبلَ: وِتهِبالطُّوِل اس قِلأَنَّ الش قْطَعلَا ي هنمضو ذَهاَء أَخِإنْ شو هتِقيم هنماَء ضإنْ ش اراِحِبِه الِْخيكُونُ ِلصفَي اك
   النقْصانَ فَلَما كَانَ لَه ِخيار الترِك علَيِه كَانَ لَه ِفيِه شبهةُ الِْملِْك

ما إنِلِهملَى قَوع ثُم قْطَعاِن فَلَا يمِبالض هنمضأَنْ ي لَه سلَيو قُِطع ذَهإذَا أَخ هِب فَِإنذَ الثَّوأَخ اِلكالْم ادإذَا أَر الْقَطْع ِجبا ي
اِحشا أَما إذَا كَانَ يِسريا النقْصانَ وأَما إذَا ترك الثَّوب لَه وضمنه ِقيمته صِحيحا سقَطَ الْقَطْع هذَا كُلُّه إذَا كَانَ الْخرق فَ

   .قُِطع إجماعا ِلانِعداِم سبِب الِْملِْك إذْ لَيس لَه اخِتيار تضِمِني كُلِّ الِْقيمِة 
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 لُها   :قَوِميعوا جذَ قُِطعالْأَخ مهضعلَّى بوةً فَتاعمج زلَ الِْحرخِإذَا دو   

   .يقْطَع الْآِخذُ وحده : ب كُلُّ واِحٍد ِمنهم عشرةَ دراِهم أَو ما ِقيمته عشرةً ، وقَالَ زفَر يعِني إذَا أَصا

 لُهقَو:   قْطَعي ئًا لَميذَ شِفيِه فَأَخ هدلَ يخأَدو تيالْب قَبن نمو   

  .هذَا ِعندهما 

فوسو يقَالَ أَبو :  ِفيريوِق الصدنِفي ص هدلَ يخا إذَا أَدولُ ِفيِه كَمخطُ الدرتشِز فَلَا يالِْحر الَ ِمنذَ الْمأَخ هِلأَن قْطَعي
لْمعتاد ِبِخلَاِف الصندوِق فَِإنَّ الْممِكن ولَهما أَنَّ هتك الِْحرِز يشترطُ ِفيِه الْكَمالُ ، والْكَمالُ ِفي الدخوِل ، والدخولُ هو ا

   .ِفيِه إدخالُ الْيِد 

 لُهقَو:   الَ قُِطعذَ الْمِرِه فَأَخغَي ِفي كُم أَو ِفيريوِق الصدنِفي ص هدلَ يخِإنْ أَدو   

ا علَى هِذِه الصفَِة ، ولَو أَنَّ الساِرق أَخذَ ِفي الِْحرِز لَم يقْطَع ِلأَنَّ السِرقَةَ لَم تتمم ِلأَنه لَا يمِكن هتك الصندوِق ، والْكُم إلَّ
   .إلَّا ِبالِْإخراِج 

 لُهِد   :قَونالز اِرِق ِمنالس ِمنيي قْطَعيو   

 اسكَانَ الِْقيو مصالِْمع وهو.  

إلَّا أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَمر ِبقَطِْع يِد الساِرِق } فَاقْطَعوا أَيِديهما {  الْيد كُلَّها إلَى الْمنِكِب ِلقَوِلِه تعالَى يتناولُ
  .ِمن الزنِد وِفعلُه بيانٌ 

 لُهقَو :  

  مسحتو   

ا إذَا لَمهقَالَ ِفي ِلأَن مالد قَِطعناِر ِليِبالن أُغِْلي ٍن قَدهالْقَطِْع ِفي د دعب هدلَ يعجِم أَنْ تسةُ الْحورصلَِف وى إلَى التأَد مسحت 
ذَِلك ببس هاِرِق ِلأَنَّ ِمنلَى السِن عهالد نثَمةُ الْقَاِطِع ورأُجِة وِرقَةُ قَالُوا الذَِّخريالس وهلَا :  وِديِد والش رِفي الْح قْطَعلَا يو

 لُهقَو ِفي ذَِلك رطَ الْأَمسوتى يتح سبحلْ يِديِد بِد الشرِفي الْب :  

   فَِإنْ سرق ثَاِنيا قُِطعت ِرجلُه الْيسرى  

  : يسرى ذَهبت منفَعةُ الِْجنِس قَولُه ِلأَنه لَو قُِطعت يده الْ
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  وبتى يتِن حجِفي الس لِّدخو قْطَعي ثَاِلثًا لَم قرفَِإنْ س   

 وقَالَ بعضهم إنْ تميزت أَو يموت ويعزر أَيضا وِإنْ كَانَ ِللساِرِق كَفَّاِن ِفي ِمعصٍم واِحٍد قَالَ بعضهم يقْطَعاِن جِميعا ،
 ِطشبفَِإنْ كَانَ ي ارتخالْم وذَا هها وِميعا جقُِطع ِكنمي ِإنْ لَمةُ واِئدالز قْطَعت ا لَملَى قَطِْعهع اراِلاقِْتص كَنأَمةُ وِليالْأَص

   .اِنيا قُِطعت ِرجلُه الْيسرى ولَا تقْطَع هِذِه الزاِئدةُ ِبأَحِدِهما قُِطعت الْباِطشةُ فَِإنْ سرق ثَ

 لُهقَو:   قْطَعي ى لَمنمِل الْيجالر قْطُوعم أَو أَقْطَع ى أَورسِد الْيلَّ الْيأَش اِرقِإنْ كَانَ السو   

لَّاَء وى شنمالْي لُهِرج تكَذَا إذَا كَانةَ وقْطُوعم اِبِع أَوةَ الْأَصقْطُوعم لَّاَء أَوى شنمالْي دالْي تِإنْ كَانو الَ كُلَّهالْم نمضي
ا كَانت شلَّاَء وِإنْ كَانت الِْإبهاِم أَو أُصبعيِن ِسوى الِْإبهاِم فَِإنها تقْطَع ِمن الزنِد ِلأَنها إذَا كَانت صِحيحةً قُِطعت فَكَذَا إذَ

 قْطَعي لَم لَ ذَِلكةً قَبقْطُوعى مرسالْي لُهِرج تِل فَِإنْ كَانالِْمفْص ى ِمنرسالْي لُهِرج تقُِطع لَ ذَِلكةً قَبقْطُوعى منمالْي
اقْطَع يِمني هذَا ِفي سِرقٍَة فَقَطَع يساره عمدا لَا شيَء علَيِه : لْحاِكم ِللْحداِد ويضمن السِرقَةَ ويحبس حتى يتوب وِإذَا قَالَ ا

افًا وِعندهما يضمن ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنه أَتلَفَها ِببدٍل وِهي الْيمنى فَأَتلَف وأَخلَف ِمن ِجنِسِه ما هو خير ِمنه فَلَا يعد إتلَ
  .الْقَاِطع ِفي الْعمِد ولَا شيَء علَيِه ِفي الْخطَِأ 

 فَرقَالَ زقُ: و هنع فُوعم رغَي وٍع أَيضوم راِد غَيالِْعب قطَأُ ِفي حالْخةً ، وومصعا مدي قَطَع ها ِلأَنضطَِأ أَيِفي الْخ نمضا يلْن :

إنه أَخطَأَ ِفي اجِتهاِدِه إذْ لَيس ِفي النص تعِيني الْيِمِني ، والْخطَأُ ِفي اِلاجِتهاِد معفُو عنه ولَهما أَنه قَطَع طَرفًا معصوما ِبغيِر 
فَى وعفَلَا ي الظُّلْم دمعت هأِْويلٌ ِلأَنلَا تو قكُونُ حلْ يِنيفَةَ هأَِبي ح دِعن ِة ثُمهبقَطَ ِللشس هإلَّا أَن اصالِْقص ِجبِغي أَنْ يبنكَانَ ي

 مهضعلَا ؟ قَالَ ب ِرقَِة أَمِللس ذَا الْقَطْعلَى الْقَاِطِع : هع اصالِْقص ِجبى لَا يتا حهنكُونُ عي.  

لَا يكُونُ عنها حتى إذَا كَانَ عمدا يِجب الِْقصاص وِإنْ كَانَ خطَأً تِجب الديةُ وِإنْ كَانَ الْحداد قَطَع : ي وقَالَ الطَّحاِو
    اجتهد ، وقَالَيده خطَأً لَم يضمن ِعندنا ِخلَافًا ِلزفَر ، والْمراد ِبالْخطَِأ الْخطَأُ ِفي اِلاجِتهاِد ِبأَنْ

  .الْقَطْع مطْلَق ِفي النص أَما الْخطَأُ ِفي معِرفَِة الْيِمِني ، والْيساِر ولَا يجعلُ عفْوا 

وهو الصِحيح ، :  ِمن الشماِل قَالَ وِفي الْمصفَّى إذَا قَطَعها خطَأً لَا يضمن سواٌء أَخطَأَ ِفي اِلاجِتهاِد أَو ِفي معِرفَِة الْيِمِني
ولَو أَخرج الساِرق يساره فَقَالَ هِذِه يِميِني فَقَطَعها لَم يضمن ِباِلاتفَاِق ِلأَنه قَطَعها ِبأَمِرِه وِإنْ قَطَع أَحد يِد الساِرِق الْيسرى 

ي الْخطَِأ تِجب الدية ، وِفي الْعمِد يِجب الِْقصاص ويسقُطُ عنه الْقَطْع ِفي الْيمنى ويضمن الساِرق ِبغيِر إذِْن الْحاِكِم فَِف
   .الْمالَ 

 لُهِرقَِة   :قَوِبالس طَاِلبفَي هِمن وقرسالْم رضحإلَّا أَنْ ي اِرقالس قْطَعلَا يو   

الْخصومةَ شرطٌ ِفي ذَِلك وِإنما قَالَ إلَّا أَنْ يحضر الْمسروق ِمنه ولَم يقُلْ إلَّا أَنْ يحضر الْماِلك ِلأَنَّ ِعندنا يقْطَع ِلأَنَّ 
ضالْمِهِن ، وترالْمأِْجِر ، وتسالْمِعِري ، وتسالْمِدِع ، ووتسٍة ِللْمومصى ِبخاِفظَةٌ ِسوح دي لَه تكَان نكُلِّ مِضِع وبتساِرِب الْم

  .الْماِلِك سواٌء كَانَ الْماِلك حاِضرا أَو غَاِئبا وكَذَا ِبخصومٍة ِممن كَانت يده يد ضماٍن كَما إذَا سرق ِمن الْغاِصِب 
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 اِفِعيالشو فَرقَالَ زِإنْ إلَّ: وِة وايوِتِه ِفي ظَاِهِر الرومصِبخ قْطَعي هفَِإن نمتؤالْم غَابو اِلكالْم رضِإنْ حاِلِك وِة الْمومصا ِبخ
 هدِلأَنَّ ي قْطَعلَا ي هلُ فَِإنقَب أَو هِميني تا قُِطعم دعب رآخ اِرقاِرِق سالس ِمن قراِلٍك سِد مِبي تسا لَيهٍة ِلأَنِحيحٍد صِبي تسلَي

ولَا أَِمٍني ولَا ضِمٍني وِإنما ِهي يد ضاِئعةٌ لَا حاِفظَةٌ فَصار الْأَخذُ ِمنه كَالْأَخِذ ِمن الطَِّريِق ولَا يقْطَع ِبخصومِة الْماِلِك أَيضا 
لَم اِرقإذَا ِلأَنَّ الس ِلأَنَّ الْقَطْع قُِطع اِرقس هِمن قرس اِرِق ثُمالس نع الْقَطْع ِرئد لَواِل ، ولَى الْمةٌ عِحيحص دي لَه كُني 

و الْقَطْع وِجبا تهالَتةٌ فَِإزِحيحص داِمِن يالض ديانَ ومِذِه الضِبأَخ لَّقعت هنع ِرئقَالُوا د قَداِصِب ولُ كَالْغالْأَو اِرقالس ِصريي
 ٍة لَهايِفي ِروٍة ، وِحيحٍد صِبي تسلَي هدِلأَنَّ ي ذَِلك لَه سٍة لَيايِدِه فَِفي ِرووقَِة إلَى يرسِن الْميالْع دِبر طَاِلباِرِق أَنْ يلْ ِللسه

جي هِلأَن ذَِلك ارتخأَنْ ي وز.  

الْماِلك الضمانَ ويترك الْقَطْع فَيتخلَّص الساِرق ِبرد الْعيِن ِمن الضماِن أَما بعد الْقَطِْع فَلَا يلْزمه ضمانٌ فَلَا حق لَه ِفي 
   مطَالَبةُ بعد الْقَطِْع ِلأَنه يتخلَّص ِبرد الْعيِن ِمن الضماِنالْمطَالَبِة ويجوز أَنْ يقَالَ يثْبت لَه أَيضا الْ

 يقْطَع الْواِجِب علَيِه ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى كَذَا ِفي الْكَرِخي وِإذَا هلَك الرهن ِفي يِد الساِرِق ِمن الْمرتِهِن فَِللْمرتِهِن أَنْ
   .الساِرق ولَا سِبيلَ ِللراِهِن علَيِه ِلأَنه لَم يبق لَه يد ولَا حق ِفي الْعيِن ِلأَنه يسقُطُ عنه الدين ِبهلَاِكها فَلَم يثْبت لَه الْمطَالَبةُ 

 لُها  :قَوب اِرِق أَوالس ا ِمنهبهفَِإنْ و قْطَعي اِب لَمصالن نا عهتِقيم تقَصن أَو ها ِمنهع   

 هدعب افُِع أَورلَ التقَب كُلُّه اٌء كَانَ ذَِلكوسو تِلما سم دعِة بى ِفي الِْهبنعالْمو ، قَطَ الْقَطْعاٍث سا ِبِمريلَكَهكَذَا إذَا مو.  

وسو يقَالَ أَبو لَ : فِرقَةَ قَبالس اِرقالس در لَوو ، قُطْ الْقَطْعسي افُِع لَمرالت دعا بهتِقيم تقَصن أَو ها ِمنهاعب أَو ا لَههبهإذَا و
لَوو ، قُِطع ذَِلك دعا بهدِإنْ رِه ولَيع اِكِم فَلَا قَطْعافُِع إلَى الْحركَانَ الت هِمن وقرسالْم هنفَا عاِرِق فَعِبقَطِْع الس اِكمالْح رأَم 

 شِهدت شهوِدي ِبزوٍر أَو لَم يسِرق ِمني أَو الْعين الْمسروقَةَ: عفْوه باِطلًا ِلأَنَّ الْقَطْع حق اللَِّه فَلَا يِصح الْعفْو عنه وِإنْ قَالَ 

 قَطَتالَ سالْم دإذَا ر هِلأَن قْطَعي ةَ لَمنيِه الْبلَيع أَقَام ِة ثُمافَعرلَ الْمِه قَبإلَي هدر الًا ثُمٍل مجر ِمن قرِإنْ سو قْطَعي لَم لَه
 ولَِكن دفَعه إلَى أَِبيِه أَو أَِخيِه أَو عمِه أَو خاِلِه إنْ كَانوا ِفي ِعياِلِه لَم يقْطَع الْخصومةُ ، والْمطَالَبةُ فَِإنْ لَم يرده إلَى الْماِلِك

  .م يكُونوا ِفي ِعياِلِه إنْ دفَعه إلَى واِلديِه أَو جديِه لَم يقْطَع وِإنْ لَ: ِلأَنَّ يدهم يده وِإنْ لَم يكُونوا ِفي ِعياِلِه قُِطع وِقيلَ 

وكَذَا إلَى امرأَِتِه أَو عبِدِه سواٌء كَانوا ِفي ِعياِلِه أَم لَا وِإنْ دفَعها ِلي مكَاتِبِه لَم يقْطَع أَيضا وِإنْ دفَعها إلَى من : وِفي الْيناِبيِع 
   .طْع ِفي ِعياِل أَِبيِه لَم يسقُطْ عنه الْقَ

 لُهقَو:   قْطَعي ا لَماِلهِبح ِهيا وقَهرفَس ادع ا ثُمهدرا وِفيه ا فَقُِطعنيع قرس نمو   

.  

ع ثُم دأٍَة فَحرى ِبامنا إذَا زانُ ِبِخلَاِف ممالض بجا ودنِعن قْطَعي ِإذَا لَمو قْطَعي فَرقَالَ زا ، وا ثَاِنيضأَي دا حى ِبهنفَز اد
والْفَرق أَنَّ ِفي السِرقَِة إذَا سقَطَ الْقَطْع وجب ضمانُ الْماِل ِعوضا عنه ، وِفي الزنا إذَا سقَطَ الْحد لَم يضمن عين الْمرأَِة 

 لُهقَو :  
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   ِمثْلُ إنْ كَانت غَزلًا فَسرقَه فَقُِطع ِفيِه فَرده ثُم نِسج فَعاد فَسرقَه قُِطع وِإنْ تغيرت عن حاِلها  

لَكَهمو هناِحِبِه عص قح قَطَعا انبثَو هجسلًا فَنغَز بذَا إذَا غَصِلهو لَتدبت قَد نيِفيِه ِلأَنَّ الْع ذَا لَا ِخلَافهو هلَِزمو اِصبالْغ 
 لَوِنيفَةَ ، وأَِبي ح دا ِعناِحِبهإلَى ص اِنرينالدو ، اِهمرالدو ، قْطَعي هفَِإن اِنريند أَو اِهمرا دهبرةً فَضقْرن قرس لَوِل ، وزةُ الْغِقيم

كُونُ ِللسي اطَهخو ها فَقَطَعبثَو قرس ، هوِق ِمنرسِملِْك الْم نع الَتز نيِه ِلأَنَّ الْعلَيانَ عملَا ضو هدي تأَنْ قُِطع دعاِرِق ب
مأَح هغبا فَصبثَو قرس لَواِن ، وِمعتجانُ لَا يمالضو ، ِدِه إذْ الْقَطْعِل قَطِْع يِلأَج ذِّرعتم ِمنيضالتو هدي تفَقُِطع فَرأَص أَو ر

 هناِحِبِه عص قح قَِطعنياِرِق وكُونُ ِللسا يمهدفَِعن.  

 دمحقَالَ مو :ن هذَ ِمنأَخ دوأَس هغبص لَوِب ، وصا ِبالْغارِتبغُ ِفيِه اعبالص ادا زطَى معيو هِمن بذُ الثَّوخؤأَِبي ي دا ِعناِقص
حِنيفَةَ ِلأَنَّ السواد ِعنده نقْصانٌ وِعند أَِبي يوسف لَا يؤخذُ ِمنه ِمثْلُ الْعصفُِر وِعند محمٍد يؤخذُ ِمنه ويعطَى ما زاد الصبغُ 

ا ثُمِفيه ا فَقُِطعبذَه ةً أَوِفض قرِإنْ سا ِفيِه وقَهرفَس ادع ثُم اِهمرا دهبرةً فَضآِني تكَان ةً أَوا آِنيلَهعا فَجاِحِبهلَى صا عهدر 
قْطَعقَالَا يو ، هدِعن ريغتت لَم نيِنيفَةَ ِلأَنَّ الْعأَِبي ح دِعن قْطَعي لَم   

   .ِلأَنها تغيرت ِعندهما 

 لُها   :قَواِحِبهلَى صع تدِدِه رةٌ ِفي يقَاِئم نيالْعو ، اِرقالس ِإذَا قُِطعو   

إلَى ص درا تهِدِه فَِإنِفي ي ِهي نِد مةٌ ِفي يقَاِئم ِهيا وهلَيع جوزت ا أَوهبهو ا أَوهاعب قَد اِرقكَذَا إذَا كَانَ السا وها ِلأَناِحِبه
 لُهِر قَويالْغ ِزيلُ ِملْكلَا ي الْقَطِْع ِلأَنَّ الْقَطْع دعذَا بلَ هكَذَا إذَا فَعاِطلٌ وا باِرِق ِفيهالس فرصتلَى ِملِْكِه وع :  

   وِإنْ كَانت هاِلكَةً لَم يضمنها  

 ِفي الْمشهوِر ِلأَنه لَا يجتِمع الضمانُ ، والْقَطْع ِعندنا وعن أَِبي حِنيفَةَ يضمن ِباِلاسِتهلَاِك ، وقَالَ وكَذَا إذَا كَانت مستهلَكَةً
 اِفِعيقَالَ : الش هٍد أَنمحم نعِن ويهجِفي الْو نمضي :بو هنيا بانُ ِفيممالض هملْزي تقُِطع لَواِء ، وِفي الْقَض هملْزلَا ياللَِّه و ني

يد الساِرِق ثُم استهلَك الْمالَ غَيره كَانَ ِلصاِحِبِه أَنْ يضمن الْمستهِلك وِإنْ أَودعه الساِرق ِعند غَيِرِه فَهلَك ِفي يِدِه لَا 
و عودالْم هنمضي ِبالْكُلِّ قَطْع اِجبِنيفَةَ ِلأَنَّ الْوأَِبي ح دئًا ِعنيش نمضلَا يا وِميِعهِلج وا فَهِدهِلأَح ِرقَاٍت فَقُِطعس قرس نم

ها ومعنى الْمسأَلَِة إذَا حِصر أَحدهم فَِإنْ واِحد ِلأَنَّ مبنى الْحدوِد علَى التداخِل وِعندهما يضمن كُلَّها إلَّا الَِّتي قُِطع لَ
   .حِصروا جِميعا وقُِطعت يده ِبحضرِتِهم لَا يضمن شيئًا إجماعا ِفي السِرقَاِت كُلِّها 

 لُهقَطَ ا  :قَوس وقَةَ ِملْكُهرسالْم نيأَنَّ الْع اِرقى السعِإنْ ادةً ونيب ِقمي ِإنْ لَمو هنع لْقَطْع   

  .معناه بعد ما شِهدا علَيِه ِبالسِرقَِة ، 

 اِفِعيقَالَ الشو :ا أَنَّ الشلَنو داِب الْحب دي إلَى سدؤفَي اِرقس هنع زجعلَا ي هى ِلأَنوعِد الدرجقُطُ ِبمسلَا ي ِهياِرئَةٌ وةَ دهب
تتحقَّق ِبمجرِد الدعوى ِلِلاحِتماِل وِلأَنه لَا يِصح الرجوع بعد الِْإقْراِر وِإنْ ادعى علَى رجٍل سِرقَةً فَأَنكَر يستحلَف فَِإنْ أَبى 

نَّ الْمالَ يستحلَف ِفيِه ، والْقَطْع لَا يستحلَف ِفيِه ، ولَو أَقَر ِبذَِلك إقْرارا ثُم رجع عن أَنْ يحِلف لَم يقْطَع ويضمن الْمالَ ِلأَ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                935

: ي هو حق الْآدِمي ، ولَو قَالَ إقْراِرِه وأَنكَر لَم يقْطَع ويضمن الْمالَ ِلأَنَّ الرجوع يقْبلُ ِفي الْحدوِد ولَا يقْبلُ ِفي الْماِل الَِّذ

سرقْت هِذِه الدراِهم ولَا أَدِري ِلمن ِهي لَم يقْطَع ِلأَنَّ الِْإقْرار ِلغيِر معيٍن لَا يتعلَّق ِبِه حكْم فَبِقيت الدراِهم علَى حكِْم ِملِْكِه 
   .ِبسِرقٍَة بعد ِحٍني لَم يقْطَع وضِمن الْمالَ ، ولَو شِهدوا علَى رجٍل 

 لُهلَا   :قَوالًا وذُوا مأْخلَ أَنْ يالطَِّريِق فَأُِخذُوا قَب وا قَطْعداِع فَقَصِتنلَى اِلامع قِْدري اِحدو ونَ أَوِنعتمةٌ ماعمج جرِإذَا خو
مهسبا حفْسلُوا نةً قَتبوِدثُوا تحى يتح امالِْإم    

ويعزرونَ أَيضا ِلمباشرِتِهم منكَرا ، ولَو اشترك الرجالُ ، والنساُء ِفي قَطِْع الطَِّريِق ذَكَر الطَّحاِوي أَنَّ الْحكْم ِفي النساِء 
لَى السا عاساِل ِقيجكِْم ِفي الركَالْح ِنِهمِلكَو ِفيِهم ِرعا شمإن ذَا الْقَطْعاِء ِلأَنَّ هسلَى النع ِة لَا قَطْعايوِرقَِة إلَّا أَنَّ ِفي ظَاِهِر الر

م إذَا لَم يقْطَع أَيِديهن ولَا أَرجلَهن حربا ، والنساُء لَيسوا ِمن أَهِل الْحرِب أَلَا ترى أَنهن ِفي الْحرِب لَا يقْتلْن فَكَذَا هنا ثُ
   .هلْ يسقُطُ الْقَطْع عن الرجاِل ِفيِه ِروايتاِن ِفي ِروايٍة يسقُطُ ، وِفي ِروايٍة لَا يسقُطُ 

 لُهوذُ إذَا قُِس  :قَوأْخالْمو ، يِذم ِلٍم أَوسالَ مذُوا مفَِإنْ أَخ اِهمرةَ درشع مهاِحٍد ِمنكُلُّ و ابأَص ِتِهماعملَى جع م
   فَصاِعدا أَو ما ِقيمته ذَِلك قَطَع الِْإمام أَيِديهم وأَرجلَهم ِمن ِخلَاٍف 

إخافَةَ الطَِّريِق فَتغلَّظَ حكْمه ِبِزيادِة قَطِْع ِرجِلِه وِإنما قُِطع ِمن وِإنما وجب قَطْع الْيِد ، والرجِل ِلأَنه ضم إلَى أَخِذ الْماِل 
ِمنى ورسِل الْيجالرى ، ونمِد الْيالْي قَطْع ادرالْمِة ، وفَعنِس الْمفِْويِت ِجني إلَى تدؤاِحٍد ياِنٍب وج ِمن ِخلَاٍف ِلأَنَّ الْقَطْع 

 دذُونَ ِبرخؤي مها إلَّا أَنقَطْع كُني ثُ لَموِفيِه الْغ قُهلْحا إذَا كَانَ يثُ أَموالْغ قُهلْحِضٍع لَا يوكُونَ ِفي مِط قَطِْع الطَِّريِق أَنْ يرش
   .نةَ وِإنْ قَتلُوا فَالْأَمر ِفيِه إلَى الْأَوِلياِء الْماِل إلَى صاِحِبِه ويؤدبونَ ويحبسونَ ِلارِتكَاِبِهم الِْخيا

 لُها   :قَودح امالِْإم ملَهالًا قَتذُوا مأْخي لَملُوا وِإنْ قَتو   

  : لطَِّريِق فَانحتم الْقَتلُ علَيِهم قَولُه أَي ِسياسةً لَا ِقصاصا وِإنما كَانَ الْقَتلُ حدا ِلأَنهم أَضافُوا إلَى الْقَتِل إخافَةَ ا

  فِْوِهمإلَى ع فَتلْتي اُء لَمِليالْأَو مهنفَا عع ى لَوتح   

 لُهقَوا ، وهنع فْوالْع وزجاللَِّه لَا ي وددحالَى وعاللَِّه ت قح اٌء: ِلأَنَّ ذَِلكولُوا سِإنْ قَتٍب وشِبخ ٍر أَوجِبح ا أَوصلُ ِبعكَانَ الْقَت 
 لُهٍف قَويِبس أَو :  

  ملَهاَء قَتِإنْ شا ولْبص ملَهقَتِخلَاٍف و ِمن ملَهجأَرو مهِديأَي اَء قَطَعاِر إنْ شِبالِْخي امالَ فَالِْإمذُوا الْمأَخلُوا وِإنْ قَتو   

ولُ أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يقْتِصر علَى الصلِْب وحده ولَا يقْطَع الْأَيِدي ، والْأَرجلَ ِلأَنَّ ما دونَ النفِْس يدخلُ ِفي وهذَا قَ
  .النفِْس 

لَيع وصصنم هلِْب ِلأَنالص ِفيِه ِمنقَالَ لَا أُع هأَن فوسأَِبي ي نعو ِخيِفي الْكَرو ، قَاطُهإس وزجآِن فَلَا يو : ِه ِفي الْقُرأَب
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 هدحِنيفَةَ وو حِة أَبظُومنِفي الْمِنيفَةَ ، وأَِبي ح عم فوسي.  

 لُهقَو :  

  مهلَباَء صِإنْ شو   

ايوِتلَاِف الرلَى اخع لَهقَب ِل أَوالْقَت دعِني بعي ِة ِفي ذَِلك.  

 لُهقَو :  

   ويصلَبونَ أَحياًء ثُم تبعج بطُونهم ِبالرمِح إلَى أَنْ يموتوا  

ويربطُ ِمن أَعلَاها خشبةٌ وكَيِفيةُ الصلِْب أَنْ تغرز خشبةٌ ِفي الْأَرِض ثُم يربطُ علَيها خشبةٌ أُخرى عرضا فَيضع قَدميِه علَيها 
 وتمِح إلَى أَنْ يمِبالر هطْنب ضخضخيِر وسِيِه الْأَيِح ِفي ثَدمِبالر نطْعي ِه ثُميدا يهلَيطُ عبريى ورأُخ.  

ح لَبصي هأَن ِويٍة فَرايِرو ِتلَافأَلَِة اخسِذِه الْمِفي هو لْبِل ِلأَنَّ الصالْقَت دعب لَبصي لًا ثُملُ أَوقْتي هأَن اِويى الطَّحورا ، وي
    بعدحيا مثْلَةٌ وِلأَنه يؤدي إلَى تعِذيِبِه ، والْأَولُ أَصح ِلأَنَّ صلْبه حيا أَبلَغُ ِفي الردِع ، والزجِر ِمن صلِْبِه

  .الْموِت 

 لُهقَو :  

   ولَا يصلَبونَ أَكْثَر ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم  

ي يوسف يترك علَى ِلأَنه بعد الثَّلَاثَِة الْأَياِم يتأَذَّى الناس ِبراِئحِتِه فَِإذَا صِلب ثَلَاثَةَ أَياٍم خِلي بينه وبين أَهِلِه ِليدِفنوه وعن أَِب
   .خشبٍة حتى يتمزق ِجلْده حتى يعتِبر ِبِه غَيره قُلْنا قَد حصلَ اِلاعِتبار ِبما ذَكَرنا 

 لُهقَو:  ِه سلَيقْطَِع عالْم ٍم ِمنرحِحِم مذُو ر ونٌ أَونجم أَو ِبيص فَِإنْ كَانَ ِفيِهم اِقنيالْب نع دقَطَ الْح   

 فَرزِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهو.  

 فوسو يقَالَ أَبو : دحي لَموا ودونَ حاِلغقَلَاُء الْبالْع هراشِإنْ با وِميعج ِهملَيع دونُ فَلَا حنجالْمو ، ِبيذَ الصالْأَخ راشإنْ ب
ي ، والْمجنونُ ِلأَنَّ الصِبي ، والْمجنونَ إذَا باشروا فَهم الْمتبوعونَ ، والْباقُونَ تبع فَِإذَا سقَطَ الْحد عن الْمتبوِع الصِب

ذَا لَم يقَع ِفعلُ بعِضِهم موِجبا كَانَ ِفعلُ الْباِقي بعض الِْعلَِّة فَسقُوطُه عن التبِع أَولَى ولَهما أَنَّ الِْجنايةَ واِحدةٌ قَامت ِبالْكُلِّ فَِإ
ِه فَِإنلَيقْطُوِع عالْم ٍم ِمنرحِحِم مذُو ر ا إذَا كَانَ ِفيِهمأَمِل وكَا ِفي الْقَترتاِمِد إذَا اشالْعِطِئ ، وخكَالْم كْمالْح تثْبِبِه لَا يو ه
 دقَطَ الْحِإذَا سِرقَِة وِفي الس هنقُوِط الْقَطِْع علَالَِة سِحِم ِبداِل ِذي الرةٌ ِفي مهبِحِم شِلأَنَّ ِلِذي الر اِقنيالْب نع دقُطُ الْحسي

نْ كَانَ ِفيِهم امرأَةٌ إنْ وِليت الْقَتلَ فَقَتلَت وأَخذَت الْمالَ ولَم صار الْقَتلُ إلَى الْأَوِلياِء إنْ شاُءوا قَتلُوا وِإنْ شاُءوا عفَوا وِإ
  .يفْعلْ ذَِلك الرجالُ قَالَ أَبو يوسف أَقْتلُ الرجالَ وأَفْعلُ ِبِهم ما أَفْعلُ ِبالْمحاِرِبني ولَا أَقْتلُ الْمرأَةَ 

 دمحقَالَ مأَقْ: و مهِبسأَحا وبرض مهأُوِجع لَِكنالَ وجلُ الرلَا أَقْتو هذَتالَ إنْ أَخا الْمهنمأُضو لَتا إنْ قَتلُهت.  
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نه اشترك ِفي الْقَتِل من يِجب علَيِه الْحد وعن أَِبي حِنيفَةَ ِمثْلُ قَوِل محمٍد وعن أَِبي حِنيفَةَ أَيضا أَنه قَالَ أَدرأُ الْحد عنهم ِلأَ
من باشر ومن لَم يباِشر سواٌء قَالَ ابن مقَاِتٍل لَو أَنَّ عشرةً : ومن لَا يِجب علَيِه فَصار كَالْمخِطِئ ، والْعاِمِد قَالَ ِفي الْيناِبيِع 

، وا الطَِّريققَطَعمهالَ فَِإنذُ الْمأْخيلُ وقْتي مهِمن اِحدالْوو ، امِقي مهةَ ِمنعسالتو    

 لُهقَو رلَا غَي مهِمن اِحدلُ الْوقْتأُِخذُوا ي وا ثُمابلُونَ فَِإنْ تقْتي :  

   نْ شاُءوا عفَوا وصار الْقَتلُ إلَى الْأَوِلياِء إنْ شاُءوا قَتلُوا وِإ 

يعِني إنْ شاُءوا قَتلُوا من قَتلَ وهو رجلٌ لَيس ِبمجنوٍن وقَد قَتلَ ِبحِديٍد أَما إذَا قَتلَ ِبعصا أَو ِبحجٍر كَانَ علَى عاِقلَِتِه الديةُ 
   .الصِبي أَو الْمجنونُ كَانَ علَى عاِقلَِتِهما الديةُ وِإنْ كَانا أَخذَا الْمالَ ضِمنا ِلورثَِة الْمقْتوِل وِإنْ كَانَ الَِّذي وِلي الْقَتلَ 

 لُهقَو:   ِميِعِهملَى جع دالْح ِريأُج مهِمن اِحدلَ والِْفع راشِإنْ بو   

لَ ومن لَم يباِشر وكَانَ ِردًءا لَهم فَالْحكْم ِفيِهم كُلِِّهم سواٌء وما لَِزم الْمباِشر فَهو يعِني من باشر الْقَتلَ ِمنهم وأَخذَ الْما
 حتى جاَء تاِئبا سقَطَ عنه الْحد لَاِزم ِلغيِرِه ِممن كَانَ مِعينا لَهم ومن قَطَع الطَِّريق وأَخذَ الْمالَ فَطَلَبه الِْإمام فَلَم يقِْدر علَيِه

  .الْآيةَ } إلَّا الَِّذين تابوا ِمن قَبِل أَنْ تقِْدروا علَيِهم { ِلقَوِلِه تعالَى 

 قَبلَ الْقُدرِة دِفع إلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل إنْ شاُءوا وِإنْ تاب بعد الْقُدرِة علَيِه لَم يسقُطْ عنه الْحد ثُم إذَا سقَطَ الْحد ِبالتوبِة
 قِقطُ حسةَ لَا تبواِلكًا ِلأَنَّ التإنْ كَانَ ه هِمنضا والَ إنْ كَانَ قَاِئمالْم درو حرإنْ كَانَ ج هِمن صاقْتلَ وإنْ كَانَ قَت لُوهقَت

ثُم نيِميِلِه ، الْآدلَى أَصاِص عوِب الِْقصجِنيفَةَ ِفي وأَِبي ح دالْآلَةُ ِعن تِبرتلَ اُعكَانَ قَت قَدِفي قَطِْع الطَِّريِق و دقَطَ الْحإذَا س 
 لَمالَى أَععت اَللَّهِرقَِة واٌء كَالسوِفي قَطِْع الطَِّريِق س دبالْعو رالْحو.   
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   األشربة   كتاب

 اللَّه هِحماٍب قَالَ ررش عمةُ جِربالْأَش  

   الْخمر وهو عِصري الِْعنِب : الْأَشِربةُ الْمحرمةُ أَربعةٌ  

 هيَء ِمنِني النعي  

   إذَا غَلَى واشتد وقُِذف ِبالزبِد  

 خطْبوِن أَنْ يد ِمن.  

 لُهقَو :  

 ِه وثُلُثَي أَقَلُّ ِمن بى ذَهتح إذَا طُِبخ ِصريالْع   

  .ويسمى الطِّلَاُء 

 لُهقَو :  

   ونِقيع التمِر إذْ اشتد وغَلَى  

 كَرى السمسيو  

  و   

 ِقيعن  

  دتاشِبيِب إذَا غَلَى والز   

رشِر ِفي عمِفي الْخ الْكَلَامالثَّاِني ِفي ، وا ، وِكرسم ارِب إذَا صاِء الِْعنم يُء ِمنالن ِهيا وِتهاِهياِن ميا ِفي بهدأَح اِضعوِة م
مهدِعنِنيفَةَ ولُ أَِبي حقَو وِد هبِبالز طَ الْقَذْفرتاش نم هذَا الَِّذي ذَكَرهِم وذَا اِلاسوِت هثُب دطُ حرتشلَا يغَلَى وو دتا إذَا اش

الْقَذْف ِبالزبِد ، والثَّاِلثُ إنَّ عينها حرام غَير معلُوٍل ِبالسكِْر ولَا موقُوٍف علَيِه ِلأَنها ِرجس ، والرجس محرم الْعيِن ، 
ظَةً كَالْبوِل ، والْخاِمس أَنه يكْفُر مستِحلُّها ، والساِدس سقُوطُ تقَوِمها ِفي حق الْمسِلِم حتى والراِبع أَنها نِجسةٌ نجاسةً مغلَّ

ا ، وهانأَه ا فَقَدهسجا نالَى لَمعت ا ِلأَنَّ اللَّههعيب وزجلَا يا وهغَاِصبا وِلفُهتم نمضلَى لَا يع كَانَ لَه نما وِتهِبِعز ِعرشي مقَوالت
مسِلٍم دين فَأَوفَاه ِمن ثَمِن خمٍر لَا يِحلُّ لَه أَنْ يأْخذَه ولَا يِحلُّ ِللْمديوِن أَنْ يؤديه ِلأَنه ثَمن بيٍع باِطٍل وِإنْ كَانَ الدين علَى 

حرمةُ اِلانِتفَاِع ِبها ِلأَنَّ : ِإنه يؤديِه ِمن ثَمِن الْخمِر وِللْمسِلِم أَنْ يستوِفيه ِمنه ِلأَنَّ بيعها ِفيما بينهم جاِئز ، والساِبع ِذمي فَ
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، والثَّاِمن } فَاجتِنبوه { :  ، وِفي اِلانِتفَاِع ِبِه اقِْتراب قَالَ اللَّه تعالَى اِلانِتفَاع ِبالنِجِس حرام وِلأَنَّ الْخمر واِجب اِلاجِتناِب
 : لَامِه السلَيِلِه عا ِلقَوهِمن كَرسي ِإنْ لَما وهاِربش دحي هأَن}   

  .}  عاد فَاجِلدوه من شِرب الْخمر فَاجِلدوه فَِإنْ عاد فَاجِلدوه فَِإنْ

 اِسعالتِبالْقَِليِل ِفي : و دا قَالُوا ِلأَنَّ الْحلَى مع هِمن كَرسي ا لَما مِفيه دحلَا ي هِد إلَّا أَنبالْقَذِْف ِبالز دعا بِفيه ثِّرؤلَا ي خأَنَّ الطَّب
 ، طُِبخ ذَا قَدهةً واصيِء خِر النمِفي الْخ الْكَلَام وذَا هه اِفِعيالش ِفيِه ِخلَافا ، وِليِلهخت ازوج اِشرالْعو.   

قُِذفو دتاشإذَا غَلَى و امرح ذَِلكٍخ وى طَبنأَد وخطْبالْم وِه فَهثُلُثَي أَقَلُّ ِمن بى ذَهتح إذَا طُِبخ ِصريا الْعأَملَى وِد عبِبالز 
 ِقيعا نأَمو ، دتاشا إذَا غَلَى وضا أَيندِعن امرح وهِخ وِبالطَّب فُهِنص با ذَهم وهو فصنالْمو ، اذَقى الْبمسيِتلَاِف واِلاخ

ِب فَهو حرام أَيضا إذَا غَلَى واشتد وأَما نِقيع الزِبيِب فَهو النيُء ِمن ماِء التمِر وهو يسمى السكَر وهو النيُء ِمن ماِء الرطَ
 التمِر ، والْفَِضيخ الْأَشِربةُ ثَماِنيةٌ الْخمر ، والسكَر ونِقيع الزِبيِب ونِبيذُ: الزِبيِب فَهو حرام إذَا غَلَى واشتد قَالَ ِفي الْيناِبيِع 

 رمفَالْخ وِريهمالْجالطِّلَاُء ، وو ، اِذقالْبو ، : كَرالسِتلَاِف ، ولَى اِلاخع دتاشِب إذَا غَلَى وِصِري الِْعنع يُء ِمنالن وه : وهو
شتد وقُِذف ِبالزبِد ونِقيع الزِبيِب وهو النيُء ِمن ماِئِه وهو حرام إذَا غَلَى النيُء ِمن ماِء الرطَِب إذَا غَلَى ِمن غَيِر طَبٍخ وا

 الْفَِضيخو ، دتاشِر إذَا غَلَى ومِبيذُ التنلَى الِْخلَاِف ، وع دتاشو :اِء وِفي الْم قَعنيو ركْسيو قدي رسالْب وهو ِليغى يتح كرتي
ويشتد ويقْذَف ِبالزبِد ، والْباِذق وهو الْعِصري إذْ طُِبخ حتى يذْهب أَقَلُّ ِمن ثُلُثَيِه وهو حرام إذَا غَلَى واشتد وقُِذف ِبالزبِد ، 

 ِب أَوِصِري الِْعنع ِمن ا طُِبخالطِّلَاُء مو وِريهمالْجو ، ثُلُثَاه بى ذَهتح سمش : ِفيِه ِمن بص لَِكنو ذْكُورالطِّلَاُء الْم وه
خمر حرام قَِليلُها الْماِء ِمقْدار ما ذَهب ِمنه ِبالطَّبِخ ثُم طُِبخ بعد ذَِلك أَدنى طَبٍخ وصار مسِكرا وحكْمه حكْم الْباذَِق ثُم الْ

وكَِثريها ومن شِرب ِمنها قَِليلًا وجب علَيِه الْحد ولَا يجوز التداِوي ِبها ويكْفُر مستِحلُّها ومن شِرب ِمنها ِمقْدار ما يصلِّ 
 دِه الْحلَيع بجِف ووإلَى الْج.  

   خمر ِبالْماِء وشِربها إنْ كَانَ الْخمرولَو خلَطَ الْ

 كَثُر قَلَّ أَو امرح ذَِلك برشو ِكرسى يتح دحي ا لَماُء غَاِلبِإنْ كَانَ الْمو فَهولَ جصإذَا و هِفي الْقَِليِل ِمن دح ِمثْلَه ا أَوغَاِلب
جالنةٌ ، وِجسا نهِلأَن بى ذَهتاِد حِتداِلاش دعِة بِربالْأَش ِمن هرغَي أَو رمالْخ طُِبخ لَوو ، هبرش زجي اَء لَمالْم الَطَتةُ إذَا خاس

فَِإنْ ش خا الطَّبِزيلُهِفيِه فَلَا ي ترقَرت ةَ قَدمرِلأَنَّ الْح هبرِحلَّ شي لَم ٍة فَلَا ثُلُثَاهمرحٍن ميلَ ِفي عصح خِلأَنَّ الطَّب دانٌ حسإن هِرب
 نع ريغٍة فَتاحبٍن ميلَ ِفي عصح خِلأَنَّ الطَّب ثُلُثَاه بى ذَهتح إذَا طُِبخ ِصريالْع كَذَِلك سلَيِزيِر وِخ الِْخنا كَطَبِتهاحِفي إب ثِّرؤي

يه نع نسى الْحور فَقَد ، ِصرع ثُم وا هكَم بالِْعن طُِبخ لَولَّ ، وح ِصٍري فَِلذَِلكِبع سلَي وهةُ ِفيِه ودالش ثَتدِصِري فَحئَِة الْع
نه لَا يِحلُّ حتى يذْهب ثُلُثَاه ِبالطَّبِخ وهو الْأَصح ِلأَنَّ أَِبي حِنيفَةَ أَنه يِحلُّ ِبالطَّبِخ ، وروى أَبو يوسف عن أَِبي حِنيفَةَ أَ

ج لَوو ، ثُلُثَاه بذْهى يتِحلُّ حِصِري فَلَا يالْع دعِخِه بِصِري كَطَبلَ الْعقَب هخطَبو ريغتي ِفيِه لَم قَاِئم ِصريفَالْع إذَا طُِبخ بالِْعن عم
ِفي الطَّبِخ بين الِْعنِب ، والتمِر أَو بين التمِر ، والزِبيِب لَا يِحلُّ حتى يذْهب ثُلُثَاه ِلأَنَّ التمر وِإنْ كَانَ يكْتفَى ِبأَدنى طَبِخِه 

بتعِه فَياِب ثُلُثَيذَه ِفيِه ِمن دِب لَا بالِْعن ِصريفَع اها قُلْنِر ِلممِقيِع التنِب وِصِري الِْعنع نيب عمكَذَا إذَا جاطًا وِتيِب احالِْعن اِنبج ر
.   
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 لُهٍخ   :قَوى طَبنا أَدمهاِحٍد ِمنكُلُّ و ِبيِب إذَا طُِبخالزِر ، ومِبيذُ التنو   

 جضنى يتح أَي  

   وِإنْ اشتد إذَا شِرب ِمنه ما يغِلب علَى ظَنِه أَنه لَا يسِكره ِمن غَيِر لَهٍو ولَا طَرٍب فَهو حلَالٌ  

  .هذَا ِعندهما 

 دمحقَالَ ماِء : ورِتمِلاس ِة أَوي ِفي الطَّاعقَوِللت هِربا إذَا شِفيم الِْخلَافو ، امرح وه امرح وِإلَّا فَهاِوي ودِللت اِم أَوالطَّع
 لُهاِع قَومِبالِْإج :  

   ولَا بأْس ِبالْخِليطَيِن  

ِب أَوالِْعنِر ، ومالت نيب عما الْجمِقيلَ هٍخ وى طَبناِن أَدخطْبيِبيِب واء الزمِر وماَء التم عمجأَنْ ي وهِبيِب والزِر ، ومالت 
ويعتبر ِفي طَبِخِهما ذَهاب الثُّلُثَيِن ، ولَو سقَى الشاةَ خمرا ثُم ذَبحها إنْ ذَبحها ِمن ساعِتها تِحلُّ مع الْكَراهِة وبعد يوٍم 

ِحنطَةَ ِبالْخمِر فَِإنها تغسلُ فَِإذَا جفَّت وطُِحنت إنْ لَم يوجد ِفيها طَعم الْخمِر ولَا فَصاِعدا تِحلُّ ِمن غَيِر كَراهٍة ، ولَو بلَّ الْ
   .راِئحتها حلَّ أَكْلُها وِإنْ وِجد ذَِلك لَا يِحلُّ 

 لُهِة  :قَوالذُّرِعِري ، والشطَِة ، والِْحنِل ، وسِبيذُ الْعنو خطْبي ِإنْ لَملَالٌ وح    

هذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف إذَا شِربه ِمن غَيِر لَهٍو ولَا طَرٍب وكَذَا الْمتخذُ ِمن الدخِن ، والِْإجاِص ، والْمشمِس 
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِلِه عِوِه ِلقَوحنو }ملَِة الْخخالنِة ، ومإلَى الْكَر ارأَشِن ويترجِن الشياته ِمن ِقيلَ } ر ثُم : خطُ الطَّبرتشي

ِمنه قَالَ لَا يشترطُ وهو الْمذْكُور ِفي الِْكتاِب وهلْ يحد ِفي شرِب الْمتخٍذ ِمن الْحبوِب إذَا سِكر : ِلِإباحِتِه وِقيلَ 
 ِدينجالْخ : ثُم قلْ فَوِة بِرباِئِر الْأَشلَى سع اِعِهمِتمِه كَاجونَ إلَيِمعتجي اقِلأَنَّ الْفُس دحي هِة أَنايِفي الِْهد ححصو دحلَا ي

  .يقَع طَلَاقُه ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِبمنِزلَِة الناِئِم وذَاِهِب الْعقِْل ِبالْبنِج إذَا سِكر ِمن الْأَشِربِة الْمتخذَِة ِمن الْحبوِب لَا 

 دمحقَالَ مو : هِربا إذَا شاِوي أَمدِللت هِربا إذَا شِفيم ذَا الِْخلَافهِة ومرحِة الْمِرباِئِر الْأَشا ِفي سكَم طَلَاقُه قَعِو ، يِللَّه
   .والطَّرِب فَِإنه يقَع طَلَاقُه ِبالِْإجماِع 

 لُهقَو:   دتِإنْ اشلَالٌ وح ثُلُثُه ِقيبو ثُلُثَاه بى ذَهتح ِب إذَا طُِبخالِْعن ِصريعو   

  .هذَا ِعندهما 

 دمحقَالَ ما إذَا قَ: وِفيم الِْخلَافو امرح لُهقَوا واعمِحلُّ إجي لَا يلَهِبِه الت دا إذَا قَصي أَمقَوِبِه الت دص : دتِإنْ اشلَالٌ وح
   . شِربه إنسانٌ حد هذَا إذَا طُِبخ كَما هو عِصري أَما إذَا غَلَى واشتد وقُِذف ِبالزبِد ِمن غَيِر طَبٍخ ثُم طُِبخ لَم يِحلَّ فَِإنْ
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 لُهِر   :قَوقَيالْمِقِري ، والنفَِّت ، وزالْمِم ، وتنالْحاِء ، وباِذ ِفي الدِتبِباِلان أْسلَا بو   

  .رار خضر ِبفَتِح الْحاِء ، والتاِء وكَسِرِهما لُغتاِن هو ِج: الْقَرع ، والْحنتم : الدباُء 

 فَّتزالْمِقيلَ : وو الِْقري وهفِْت وِبالز طِْلياُء الْمِقيلَ : الِْإنِع ومِبالِْقِري : ِبالش طِْليالْم رقَيالْمو ، قُورنم ودع ِقريالنفَاِع ، وِبالض
   . تِحلُّ شيئًا ولَا تحرمه وِإنما لَم يكْره ذَِلك ِلأَنَّ الظُّروف لَا

 لُها   :قَوِفيه ٍء طُِرحيِبش ا أَوفِْسها ِبنلخ تاراٌء صوس لَّتح رمالْخ لَّلَتخِإذَا تو   

 ذَِلك هبا أَشم أَو اراُء الْحا الْمِفيه بصي أَو ا الِْملْحِفيه حطْرا ِمثْلُ أَنْ ياِزيهوا يم رطْها يلخ تارإذَا ص ثُم اِفِعيِخلَافًا ِللش
لَ لَا يطْهر ِلأَنه خمر ياِبس إلَّا إذَا غُِسلَ ِبالْخلِّ فَتخلَّ: ِمن الِْإناِء فَأَما أَعلَاه وهو الَِّذي نقَص ِمنه الْخمر ِقيلَ يطْهر تبعا وِقيلَ 

 لُهقَو اِفِعيقَالَاِت الشاِب مِفي ب هفَّى ذَكَرصكَذَا ِفي الْم رطْهِتِه فَياعس ِمن :  

   ولَا يكْره تخِليلُها  

 ،.  

 اِفِعيقَالَ الشكُلُّ: و ذَِلكوِن والْأَفْيِة ، وِشيشالْحِج ، ونأَكْلُ الْب وزجلَا يو هكْرلُ يجالر ِصريى يتقْلَ حالْع فِْسدي هِلأَن امرح ه
 دلَا ح ذَِلك ئًا ِمنيِر فَِإنْ أَكَلَ شمِرِمي الْخحونَ تد ذَِلك ِرميحت لَاِة لَِكنالص نعِذكِْر اللَِّه و نع هدصيو ادفَسةٌ ولَاعِفيِه خ

ر ِمنه كَما إذَا شِرب الْبولَ وأَكَلَ الْغاِئطَ فَِإنه حرام ولَا حد علَيِه ِفي ذَِلك بلْ يعزر ِبما دونَ الْحد واَللَّه أَعلَم علَيِه وِإنْ سِك
.   
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   الصيد والذبائح  كتاب 

صيد الْملُوِك أَراِنب وثَعاِلب وِإذَا رِكبت فَصيدك : و غَير مأْكُوٍل قَالَ الشاِعر الصيد ِفي اللُّغِة اسم ِلما يصاد مأْكُولًا كَانَ أَ
 اِئحالذَّبِن ، وتِفي الْم ا ذُِكراِئطُ كَمرشو كَامأَح ِع لَهرِفي الش هطَالُ إلَّا أَناللَّ: الْأَب هِحمٍة قَالَ رذَِبيح عمج ه  

   ويجوز اِلاصِطياد ِبالْكَلِْب الْمعلَِّم ، والْفَهِد الْمعلَِّم ، والْباِزي وساِئِر الْجواِرِح الْمعلَّمِة  

نعِن ويالْع ِجسن هِزيِر ِلأَنِبالِْخن وزجلَا يِد والْفَهو ، بالدِمِر ، والنِد ، وا ِمثْلُ الْأَساِبنحِض أَصعِبالذِّئِْب ، :  ب وزجلَا ي هأَن
 ِذيبهِذيِب تعالت قَالُ ِمنذَا يِلهِتِه وانِلِخي لُّمعالت هِمن روصتلَا ي الذِّئْبِر ، والِْكب ا ِفيِه ِمنِرِه ِلميلُ ِلغمعلَا ي دِد ِلأَنَّ الْأَسالْأَسو

أَي مسلِِّطني ، والتكِْليب إغْراُء السبِع علَى } وما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِِّبني {  وِإنما شِرطَ التعِليم ِلقَوِلِه تعالَى الذِّئِْب
نَ معلَّما وأَنْ يكُونَ ذَا جاِرحٍة غَير نِجس الْعيِن وأَنْ الصيِد ثُم ِلِلاصِطياِد سبِع شراِئطَ أَربع ِفي الْمرسِل وهو أَنْ يكُو

يجرحه الْكَلْب أَو الْباِزي وأَنْ يمِسك علَى صاِحِبِه وثَلَاثٌ ِفي الْمرِسِل أَحدها أَنْ يكُونَ مسِلما أَو ِكتاِبيا يعِقلُ الِْإرسالَ ، 
أَنْ يلْحقَه الْمرِسلُ أَو من قَام مقَامه قَبلَ انِقطَاِع الطَّلَِب ، : تسِميةُ ِفي حاِل الِْإرساِل ِعند الذِّكِْر ، والثَّاِلثُ والثَّاِني ال
   .والتواِري 

 لُهاٍت   :قَورالْأَكْلَ ثَلَاثَ م كرتالْكَلِْب أَنْ ي ِليمعتو   

  .ندهما وِهي ِروايةٌ عن أَِبي حِنيفَةَ هذَا ِع

وقَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا يثْبت التعِليم علَى ظَن الصاِئِد أَنه تعلَّم ولَا يقَدر علَى ذَِلك ِبالثَّلَاِث بلْ يفَوض إلَى رأِْي الصاِئِد ثُم علَى 
ِعنده يِحلُّ ما اصطَاده ثَاِلثًا وِعندهما لَا يِحلُّ ِلأَنه إنما يِصري معلَّما بعد تماِم الثَّلَاِث حتى أَنَّ ِعندهما لَا الروايِة الْأُولَى 

ِبالثَّلَاِث ِلأَن اهرا قَدمِإنكَلُ الثَّاِلثُ وؤي هدِعنو اِبعكَلُ إلَّا الرؤقَالَ ي قَداِر ، وِة الِْخيدا ِفي ماِر كَمِتبِلِلاخ تِربةٌ ضدا مه
من : قَالَ عمر رِضي اللَّه عنه } إنْ سأَلْتك عن شيٍء بعدها فَلَا تصاِحبِني { موسى علَيِه السلَام ِللْخِضِر ِفي الْمرِة الثَّاِلثَِة 

رجات ا ثُموديص هاِحبِبِه ص ادا ِفي الظَّاِهِر فَصلَّمعم الْكَلْب ادإذَا ص ِرِه ثُمِقلْ إلَى غَيتنفَلْي حبري اٍت فَلَمرٍء ثَلَاثَ ميِفي ش 
ه دعب هادا صكَلُ مؤلَا يو هِليمعطَلَ تب هادا صِمم ذَِلك دعلَ أَكَلَ بقَب هادص ا كَانَ قَدما ولَّمعم ِصريا فَيِليمعت لَّمعى يتذَا ح

  .ذَِلك ِمن الصيوِد لَا يِحلُّ أَكْلُها ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو : لُها قَوِحلُّ أَكْلُهي :  

   ع إذَا دعوته وتعِليم الْباِزي أَنْ يرِج 

  .وترك الْأَكِْل ِفيِه لَيس ِبشرٍط 

   .تشِديد الْياِء وتخِفيفُها وجمعه بزاةٌ ، والْباز أَيضا لُغةٌ ِفيِه وجمعه أَبواز : وِفي الْباِزي لُغتاِن 
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 لُهقَو:  أَو لَّمعالْم هلَ كَلْبسلَّ فَِإنْ أَرح اتفَم هحرجو ديذَ الصاِلِه فَأَخسإر دالَى ِعنعاللَِّه ت ماس ذَكَرو هقْرص أَو هازب 
 أَكْلُه   

م يسم عاِمدا فَالصيد ميتةٌ لَا يِحلُّ ولَا بد ِمن التسِميِة وقْت الرمِي ، والِْإرساِل فَِإنْ رمى ولَم يسم عاِمدا أَو أَرسلَ كَلْبه ولَ
 ثُم هلَ كَلْبسأَر أَو ذَِلك دعى بمس ى ثُممِإنْ رو لَّ أَكْلُها حاِسين ذَِلك دةَ ِعنِميسالت كرِإنْ تو اِفِعيا ِخلَافًا ِللشندِعن أَكْلُه

  . يِحلُّ أَكْلُه ِلأَنَّ الْمعتبر وقْت الرمِي ووقْت الِْإرساِل هذَا ِباِلاتفَاِق سمى بعد ذَِلك لَا

 لُهقَوو :لُهِد قَويِن الصدب ِضٍع كَانَ ِمنوم فَى ِبِه ِفي أَيكْتيِة وايوِفي ظَاِهِر الر هِمن دطٌ لَا برش حرالْج هحرجو :   

   فَِإنْ أَكَلَ ِمنه الْكَلْب أَو الْفَهد لَم يؤكَلْ  

 كسأَم هأُِكلَ ِلأَن هأْكُلْ ِمني لَمِد ويِم الصد ِمن الْكَلْب ِربِليِم فَِإنْ شعلَى فَقِْد التلُّ عدي ذَِلكفِْسِه ولَى نع كسا أَممإن هِلأَن
ع ديذَ الصِإنْ أَخو لَه لُحصا يِه ملَيع كسأَماِحِبِه وِلص لُحصا لَا يم ِربثُ شيِة ِعلْمه حلَى غَايلُّ عدذَا يهاِحِبِه ولَى ص

 ازا جِه فَأَكَلَها إلَيأَلْقَاهةً وِقطْع هِمن لَه قَطَع الْكَلِْب ثُم ِمن ديالص اِئدالص قَدِد ويلَى الصع الْكَلْب ثَبكَذَا إذَا واِقي وأَكْلُ الْب
 قركَذَا إذَا سو هاِحبص هِرزحلَ أَنْ يقَب لَ ذَِلكا إذَا فَعاِقي ِبِخلَاِف مكَلُ الْبؤي هةً فَِإنلُقْم هذَ ِمناِحِبِه فَأَخِد صِفي ي ارص

يالص ِمن الْكَلْب هرا غَيديذَ صأَخو الْكَلْب طَأَهٍد فَأَخيلَى صع هلَ كَلْبسِإنْ أَراِقي وكَلُ الْبؤي هاِحِبِه فَِإنفِْعِه إلَى صد دعِد ب
هرذَ غَيأَخطَأَ وِنِه فَأَخيٍد ِبعيلَى صع لَهسكَذَا إذَا أَركَلُ وؤي هفَِإن لَهلَى فَقَتع ا أَورذَ طَيٍي فَأَخلَى ظَبع لَهسكَذَا إذَا أَرأُِكلَ و 

   طَيٍر فَأَخذَ ظَبيا أُِكلَ ، والطَّير ِفي هذَا كُلِِّه ِبمنِزلَِة

نزجر ِبزجِرِه أُِكلَ وِإلَّا فَلَا وِإنْ أَرسلَ كَلْبا الْكَلِْب وِإنْ انفَلَت كَلْب علَى صيٍد ولَا مرِسلَ لَه فَأَغْراه مسِلم وسمى فَِإنْ ا
علَى صيٍد وسمى فَما أَخذَ ِفي ذَِلك الْفَوِر ِمن الصيوِد فَقَتلَه أُِكلَ كُلُّه وِإنْ أَخذَ صيدا فَقَتلَه ثُم أَخذَ صيدا فَقَتلَه ثُم أَخذَ 

 را آخديِه طَِويلًا صلَيع ثَمجو لَها فَقَتديص ذَ الْكَلْبِإنْ أَخِرِه وذَ ِفي فَوذَا إذَا أَخلَى هاِزي عكَذَا الْبا وضأَي أُِكلَ ذَِلك لَهفَقَت
اِل الْأَوسإر نع جرخ قَد هكَلْ ِلأَنؤي لَم لَهفَقَت رآخ ديِبِه ص رم ِه ثُملَيع ثَبفَو ديِه الصلَيع رى متح الْكَلْب نكَم لَوِل ، و

فَأَخذَه وقَتلَه أُِكلَ ِلأَنَّ كُمونه ِليتمكَّن ِمن الصيِد ِمن أَسباِب اِلاصِطياِد فَلَا يقْطَع حكْم الِْإرساِل وكَذَا الْباِزي إذَا أُرِسلَ 
كُثْ طَِويلًا فَسمي ذَا إذَا لَمهِد ويالص ِمن كَّنمتِء ِلييلَى الشقَطَ عا سمإن هأُِكلَ ِلأَن ديذَ الصفَأَخ طَار ٍء ثُميلَى شقَطَ ع

أَص ى لَوتأُِكلَ ح ِنِه ذَِلكنِفي س ابا أَصٍم فَمهى ِبسماِمي إذَا ركَذَا الرإلَى و هفَذَ ِمنن ثُم رإلَى آخ هفَذَ ِمنن ا ثُمديص اب
 لُهكَلْ قَوؤي ا لَمديص ابةً فَأَصرسي ةً أَونمى يرٍة أُخاِحيإلَى ن مهالس يحالر الَتا فَِإنْ أَمِميعأُِكلُوا ج رآخ :  

    وِإنْ أَكَلَ ِمنه الْباِزي أُِكلَ 

   .ِلأَنه لَيس ِمن شرِط تعِليِمِه ترك الْأَكِْل 

 لُهقَو  
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   وِإنْ أَدرك الْمرِسلُ الصيد حيا وجب علَيِه أَنْ يذَكِّيه فَِإنْ ترك تذِْكيته حتى مات لَم يؤكَلْ  

.  

ي لَمِحِه ولَى ذَبع ورقْدم ها ِلأَنم قاِة فَويالْح ِفيِه ِمنو ، كَّنمتي ا إذَا لَمِحِه أَمذَب ِمن كَّنمذَا إذَا تهِة وتيكَالْم ارفَص حذْب
 مهضعب ذَكَرِحلُّ وِنيفَةَ يأَِبي ح نعِة وايوا ِفي ظَاِهِر الرضكَلْ أَيؤي وِح لَمذْبالْم كُونُ ِمني كَّنمتي إذَا لَم هأَن وهفِْصيلًا وِفيِه ت

ِلفَقِْد ِسكٍِّني لَم يؤكَلْ وِإنْ لَم يتمكَّن ِلِضيِق الْوقِْت فَكَذَا أَيضا لَا يؤكَلُ ِعندنا ِلأَنه إذَا وقَع ِفي يِدِه لَم يبق صيدا فَبطَلَ 
 وما عقَره السبع أَو جرحه السهم ِمن الْأَنعاِم فَِإنْ كَانَ الْجرح ِمما لَا يِعيش ِمنه إلَّا قَدر ما يِعيش حكْم ذَكَاِة اِلاضِطراِر

فَه ِقيب ِن لَويموي ا أَوموِمثِْلِه ي ِمن ِعيشِإنْ كَانَ يكَلْ وؤي لَم فَذَكَّاه وحذْبِنيفَةَ الْمأَِبي ح نِة فَعيدرتالْمقُوذَِة ، ووكَالْم و
  .يِحلُّ ِبالذَّبِح وِعند أَِبي يوسف إنْ كَانت الِْجراحةُ يِعيش ِمن ِمثِْلها أَكْثَر الْيوِم يِحلُّ ِبالذَّبِح 

 دمحقَالَ مقَاِء : وب ِمن قَى أَكْثَربإنْ كَانَ ي هاتيح ِلملَّ إنْ عح وحرجالْم ذُِبح ِة لَوظُومنأُِكلَ قَالَ ِفي الْم وِح فَذُِبحذْبالْم
جرح ِفي هذَا ِبأَنْ يوما لَو الذَّبح عِدم وأَكْثَر الْيوِم كَذَا الثَّاِني وِفي قَوِل الْأَِخِري فَوق ما يحيى الذَِّكي وفَسر حاِفظُ الديِن الْ

 لَم را آخهحذَب ا ِفيِه ثُمم جرأَخا وفَهوج قش أَو كرحتي أْسالرو ، را آخهحذَب ِن ثُمفَياةً ِبِنصش قَطَع لَوو ، هطْنب الذِّئْب قَرب
   .تؤكَلْ ِلأَنَّ الْأَولَ قَتلَها 

 لُهكَلْ   :قَوؤي لَم هحرجي لَمو الْكَلْب قَهنِإنْ خو   

وكَذَا لَو صدمه ِبصدِرِه أَو ِبجبهِتِه فَقَتلَه ولَم يجرحه ِبناٍب ولَا ِبِمخلٍَب ِلأَنَّ الْجرح شرطٌ ِفي ظَاِهِر الروايِة ، وِفي هذَا 
يِحلُّ ِبالْكَسِر ِلأَنه لَا ينهر الدم فَصار كَالْخنِق وعن أَِبي حِنيفَةَ إذَا كَسر عضوا ِمنه أُِكلَ ِلأَنه ِجراحةٌ باِطنةٌ دِليلٌ علَى أَنه لَا 

اهمِم فَأَدلَ إلَى اللَّحصفَِإنْ و هنقَر ِد أَويالص ِظلْف مهالس ابأَص لَوِإلَّا فَلَا ، وأُِكلَ و .   

 لُهِه   :قَولَيالَى ععاللَِّه ت ماس ذْكَري لَم كَلْب أَو وِسيجم كَلْب لٍَّم أَوعم رغَي كَلْب كَهارِإنْ شو   

  يعِني عمدا 

   لَم يؤكَلْ  

ا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم وذَكَرت اسم اللَِّه تعالَى علَيِه فَكُلْ وِإنْ شاركَه كَلْب آخر إذَ{ ِلقَوِلِه علَيِه السلَام ِلعِدي بِن حاِتٍم 
  .} فَلَا تأْكُلْ فَِإنك إنما سميت علَى كَلِْبك 

الْموثَق لَا يجوز صيده ِبالْكَلِْب فَهو كَالشاِة ، ولَو أَرسلَ كَلْبه ولَو أَرسلَ كَلْبه إلَى ظَبٍي موثٍَق فَأَصاب صيدا لَم يؤكَلْ ِلأَنَّ 
 علَى ِفيٍل فَأَصاب صيدا لَم يؤكَلْ كَذَا ِفي الْكَرِخي وِإنْ سِمع ِحسا فَظَنه صيدا فَأَرسلَ كَلْبه أَو باِزيه أَو رمى إلَيِه سهما

فَأَصاب صيدا ثُم عِلم أَنه كَانَ ِحس شاٍة أَو آدِمي لَم يؤكَلْ وِإنْ عِلم أَنه ِحس صيٍد مأْكُوٍل أَو غَيِر مأْكُوٍل حلَّ ما 
 هطَاداص.  

 فَرقَالَ زا لَ: وِوهحناِع وبكَلُ كَالسؤٍد لَا ييص ا إنْ كَانَ ِحسهرغَي ابةُ الْأَكِْل فَِإنْ أَصاحِبِه إب لَّقعتا لَا يهيمكَلْ ِلأَنَّ رؤي م
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 ِميآد كَانَ ِحس ا لَوكَلْ كَمؤي لَم.  

ِإنْ كَانَ ِحسِرِمي وحلِّظُ التغتم هكَلُ ِلأَنؤِزيٍر لَا يِخن إنْ كَانَ ِحس فوسأَِبي ي نعِإنْ وو اعبِلأَنَّ الس ديٍع أُِكلَ الصبس 
 أَنَّ الِْحس لَمعي ا إذَا لَمأَماٍل وِبِه ِبح ِتفَاعِحلُّ اِلانلَا ي هِزيِر فَِإنا ِبِخلَاِف الِْخنِبه ِتفَاعاِلان وزجي هةَ الْأَكِْل فَِإنمرحم تكَان

غَي ٍد أَويص ِحس هلَ كَلْبساِبيِع إذَا أَرنظِْر قَالَ ِفي الْيِللْح كْما فَكَانَ الْحياوسةَ تاحالِْإبو ، ظْرِلأَنَّ الْح ابا أَصكَلْ مؤي لَم هر
طَي ابِزيٍر فَأَصِخن لَ إلَى ِذئٍْب أَوسِإنْ أَركَلْ وؤي ا لَمديص ابِعٍري فَأَصا أُِكلَ إلَى بب.   

 لُهِإنْ   :قَوو اتفَم مهالس هحرإذَا ج هابا صِي أُِكلَ ممالر دالَى ِعنعت ى اللَّهمٍد فَسيا إلَى صمهلُ سجى الرمِإذَا رو
   أَدركَه حيا ذَكَّاه وِإنْ ترك تذِْكيته حتى مات لَم يؤكَلْ 

أَنه قَدر علَى الْأَصِل قَبلَ حصوِل الْمقْصوِد ِبالْبدِل فَبطَلَ حكْم الْبدِل وهذَا إذَا تمكَّن ِمن ذَبِحِه أَما إذَا وقَع ِفي يِدِه ولَم ِل
ؤي وِح لَمذْبالْم كُونُ ِمنا يم قاِة فَويالْح ِفيِه ِمنو ، كَّنمتي لُهِة قَوايوكَلْ ِفي ظَاِهِر الر :  

   وِإذَا وقَع السهم ِبالصيِد فَتحاملَ حتى غَاب عنه ولَم يزلْ ِفي طَلَِبِه حتى أَصابه ميتا أُِكلَ  

اتكُونَ مأَنْ ي وزجي هكَلُ فَِإنؤلَا ي اسالِْقيانٌ ، وسِتحذَا اساِن هسِتحاِلاس هجا وِرهغَي كُونَ ِمنأَنْ ي وزجيِتِه ويمر ِمن  }

 لٌ ِمنجاَء رفَج هاِحبص أِْتيى يتح وهعفَقَالَ د هابحِه أَصإلَي رادِقٍري فَبٍش عحاِر واِء ِبِحمحوِبالر رم لَامِه السلَيع ِبيٍر أَنَّ النهن
} هِذِه رميِتي وأَنا ِفي طَلَِبها وقَد جعلْتها لَك يا رسولَ اللَِّه فَأَمر النِبي علَيِه السلَام أَبا بكٍْر أَنْ يقِْسمها بين الرفَاِق : فَقَالَ 

.  

 لُهقَوو :أَكْلٌ ه هابى أَصتلْ ِفي طَلَِبِه حزي لَملَا و ِبِه ذَِلك دجا إذَا وِمِه أَمهِة ساحى ِجرى ِسورةً أُخاحِبِه ِجر ِجدي ذَا إذَا لَم
   .يؤكَلُ ِلأَنه موهوم فَلَعلَّه مات ِمنها 

 لُهكَلْ   :قَوؤي ا لَمتيم هابطَلَِبِه فَأَص نع دِإنْ قَعو   

 ِويا رذَا ؟ قَالَ أَ{ ِلملَك ه نأَي ِمن ا فَقَالَ لَهديص لَامِه السلَيع ِبيى ِللندلًا أَهجى : نَّ رتت ِفي طَلَِبِه حِس فَكُنته ِبالْأَميمر
لَياِتي ِفيِه فَقَالَ عمرمو موته الْيدجو ثُم هنِني علُ فَقَطَعاللَّي لَيع مجِض هالْأَر امولَّ هِري لَعلَا أَدك ونع غَاب هإن لَامِه الس

  .} أَعانتك علَيِه فَقَتلَته لَا حاجةَ ِلي ِفيِه 

  . ، والِْإنماُء ما توارى عنك ما عاينته: كُلْ ما أَصميت ودع ما أَنميت ، الِْإصماُء : وقَد رِوي عن ابِن عباٍس أَنه قَالَ 

   .أَنْ يرِميه فَيموت بين يديِه سِريعا ، والِْإنماُء أَنْ يِغيب عنه بعد وقُوِع السهِم ِفيِه ثُم يموت : وِفي الْمصفَّى الِْإصماُء 

 لُهِفي ا  :قَو قَعا فَوديى صمِإنْ ركَلْ وؤي اِء لَملْم   

 لُهِق قَورالْغ ِمن اتم هلُ أَنمتحي هِلأَن :  
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   وكَذَِلك إذَا وقَع علَى سطٍْح أَو جبٍل ثُم تردى ِمنه إلَى الْأَرِض فَمات لَم يؤكَلْ  

 لُهقُوِط قَوالس ِمن تولُ الْممتحي هِلأَن :  

   وِإنْ وقَع علَى الْأَرِض ابِتداًء أُِكلَ  

ِلأَنه لَا يمِكن اِلاحِتراز عنه ، وِفي اعِتباِرِه سد باِب اِلاصِطياِد ِبِخلَاِف ما تقَدم فَِإنه يمِكن اِلاحِتراز عنه ، ولَو وقَع علَى 
هأْسر فَلَقٍة فَانرخِل صاِب الْأَصوج ذَا ِخلَافهو ِهيدالش اِكمقَى قَالَ الْحتنكَذَا ِفي الْم ِت ِبذَِلكواِل الْمِتمكَلْ ِلاحؤي لَم 

   .فَيحتملُ أَنْ يكُونَ ِفيِه ِروايتاِن 

   حه أُِكلَ وما أَصاب الِْمعراض ِبعرِضِه لَم يؤكَلْ وِإنْ جر  :ه ولُقَ

   .ِلأَنه لَا بد ِمن الْجرِح ِلتحقُِّق معنى الذَّكَاِة ، والِْمعراض عصا محددةُ الرأِْس وِقيلَ هو السهم الْمنحوت ِمن الطَّرفَيِن 

 لُهقَو:  هِمن اتقَةُ إذَا مدنالْب تابا أَصكَلُ مؤلَا يا و   

 رجِإنْ كَانَ الْحِبِثقَِلِه و لَهقَت هاِل أَنِتمإذَا كَانَ ثَِقيلًا ِلاح هحرج لَوٍر ، وجِبح اهمر كَذَا لَوو حرجلَا تو كِْسرتو قدا تهِلأَن
قَةُ إذَا كَانَ لَهدنالْب ثُم ِحلُّ أَكْلُهةٌ يِبِه ِحدِفيفًا واِبيِع خنِبِه أُِكلَ قَالَ ِفي الْي حرجةٌ توٍد : ا ِحدع ٍر أَوجا ِبحى طَاِئرمر لَوو

الثِّقَِل ، والْقُوِة وِإنْ فَكَسر جناحه ولَم يخِرقْه لَم يؤكَلْ وِإنْ خرقَه أُِكلَ وِإنْ أَصاب رأْسه فَقَطَعه وأَبانه لَم يؤكَلْ ِلأَنه أَبانه ِب
أَبانه ِبمحدٍد أُِكلَ وِإنْ رماه ِبسيٍف أَو ِسكٍِّني فَأَصابه ِبحدِه فَجرحه أُِكلَ وِإنْ أَصابه ِبقَفَا السكِِّني أَو ِبِمقْبِض السيِف لَا 

ِديدالْحا ، وقد لَهقَت هكَلُ ِلأَنؤا يِميدم حرِح إنْ كَانَ الْجرِبالْج اتفَم هحرفَج اهمر لَوِة ، واياٌء كَذَا ِفي الِْهدوِفيِه س هرغَيو 
 صِغريةً أَو كَِبريةً ِلأَنَّ الدم قَد أُِكلَ ِباِلاتفَاِق وِإنْ لَم يكُن مدِميا فَكَذَِلك أَيضا ِعند بعِض الْمتأَخِرين سواٌء كَانت الِْجراحةُ

يحبس ِلِضيِق الْمنفَِذ أَو ِغلَِظ الدِم وِعند بعِضِهم يشترطُ الِْإدماُء وِعند بعِضِهم إنْ كَانت كَِبريةً حلَّ ِبدوِن الِْإدماِء وِإنْ 
الِْإد ِمن دةً لَا بِغريص تاِء كَانم.   

 لُهقَو:   وضكَلُ الْعؤلَا يو ديأُِكلَ الص ها ِمنوضع ا فَقَطَعديى صمِإذَا رو   

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } تيم وفَه يالْح ِمن ا أُِبنيم {ح يح هانَ ِمنبفَِة ِلأَنَّ الْمِذِه الصِبه وضالْعاِة ِفيِه ، وياِم الْحِقيقَةً ِلِقي
  .وكَذَا حكْما ِلأَنه يتوهم سلَامته بعد هِذِه الِْجراحِة 

 لُهقَو :  
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  ِميعأُِكلَ الْج زجِلي الْعا يِمم الْأَكْثَرأَثْلَاثًا ، و هِإنْ قَطَعو   

 إلَى الدماِغ فَِإذَا قَطَع الثُّلُثَ ِمما يِلي الرأْس صار قَاِطعا ِللْعروِق كَما لَو ذَبحه وِإنْ كَانَ الْأَكْثَر ِلأَنَّ الْأَوداج متِصلَةٌ ِبالْقَلِْب
 ِمن الْحي فَلَا يؤكَلُ ويؤكَلُ الْمبانُ ِمما يِلي الرأْس لَا يؤكَلُ ما صادف الْعجز ِلأَنَّ الْجرح لَم يصاِدف الْعروق فَصار مبانا

 هكْرياِج ودِحلُّ ِلقَطِْع الْأَوا تهأْسانَ راٍة فَأَبش قنع برض لَوو ، ِميعِن أُِكلَ الْجفَيِبِنص هِإنْ قَطَعو هِمن.   

 لُهقَو:  الْمو ، وِسيجالْم ديكَلُ صؤلَا يِرِم وحالْمو ، ثَِنيالْوو ، دتر   

 ، هحلَا ذَبو هديِحلُّ صِقلُ لَا يعِإنْ كَانَ لَا يِحِه وذَبِدِه ويِبص أْسةَ فَلَا بِميسالتو ، حِقلُ الذَّبعإذَا كَانَ ي ِبيا الصأَمو
 ونُ كَذَِلكنجالْمو.   

 لُهقَو:  نمكَلُ وؤيِللثَّاِني و وفَه لَهفَقَت رآخ اهماِع فَرِتنِز اِلاميح ِمن هجرخي لَمو هثِْخني لَمو هابا فَأَصديى صمر    

 لُهقَو ذَهأَخو هادالَِّذي ص وه ِلأَنَّ الثَّاِني :  

 اهمفَر هنلُ أَثْخِإنْ كَانَ الْأَوكَلْ وؤي لَمِل وِللْأَو وفَه لَهالثَّاِني فَقَت    

ِلاحِتماِل الْموِت ِبالثَّاِني وهو لَيس ِبذَكَاٍة ِللْقُدرِة علَى ذَكَاِة اِلاخِتياِر ِبِخلَاِف الْأَوِل وهذَا إذَا كَانت الرميةُ الْأُولَى ِبحيثُ 
يا الصهو ِمنجنِبأَنْ ي ديالص هِمن لَمسثُ لَا ييلُ ِبحالْأَو يما إذَا كَانَ الرِي الثَّاِني أَممافًا إلَى رضم توكُونُ الْمِئٍذ يِحين هِلأَن د

انَ را إذَا أَبوِح كَمذْبقَى ِفي الْمبا يِر ماِة إلَّا ِبقَديالْح قَى ِفيِه ِمنبِي الثَّاِني ِلأَنَّ لَا يمإلَى الر افضلَا ي توِحلُّ ِلأَنَّ الْمي هأْس
  .وجوده وعدمه سواٌء 

 لُهقَو :  

  هتاحِجر هتقَصا نم رِل غَيِتِه ِللْأَوِلِقيم اِمنالثَّاِني ضو   

لُوكًا لَهما مديص لَفِي أَتمِبالر هِذِه ِلأَنهلَاِف والِْإت موي ربتعلَِف تتةُ الْمِقيمِتِه واحِبِجر قُوصنم وهثِْخِن وِي الْممِبالر لَكَهم هِلأَن 
انُ ما نقَصته ِجراحته ِلأَنَّ ِجنايته إنْ مات ِمن رميِة الْأَوِل بعد رميِة الثَّاِني أُِكلَ وعلَى الثَّاِني ضم: الْمسأَلَةُ علَى وجوٍه 

صادفَته مجروحا وِإنْ مات ِمن الِْجراحِة الثَّاِنيِة لَم يؤكَلْ ِلأَنَّ الثَّاِني رمى إلَيِه وهو غَير ممتِنٍع فَصار كَمن رمى إلَى شاٍة 
نقَصته ِجراحته ِلأَنه قَتلَ حيوانا مملُوكًا ِللْأَوِل منقُوصا ِبالِْجراحِة كَما إذَا قَتلَ عبدا مِريضا وِإنْ ويضمن الثَّاِني أَيضا ما 

حكْم ِللْحظِْر ، والصيد ِللْأَوِل ِلأَنه هو الَِّذي مات ِمن الِْجراحتيِن جِميعا لَم يؤكَلْ ِلأَنه تعلَّق ِبِه الْحظْر ، والِْإباحةُ فَكَانَ الْ
   أَخرجه عن حيِز اِلامِتناِع وعلَى الثَّاِني ِللْأَوِل ِنصف ِقيمِتِه مجروحا ِبِجراحتيِن وما

ا فَسِلِهمِبِفع اتم هةُ ِلأَنةُ الثَّاِنياحالِْجر هتقَصن هةُ ِلأَنةُ الثَّاِنياحالِْجر هتقَصا نم ِمنا ضمِإنو فُهِنص تثَباِن ومالض فِنص هنقَطَ ع
احتيِن ثُم يضمن يضمن ما نقَصته الِْجراحةُ ثُم يضمن ِنصف ِقيمِتِه مجروحا ِبِجر: حصلَ ِفي ِملِْك غَيِرِه قَالَ ِفي الزياداِت 

ِنصف ِقيمِة لَحِمِه أَما الضمانُ الْأَولُ فَِلأَنه جرح حيوانا مملُوكًا كَالْغيِر وقَد نقَصه فَيضمن ما نقَصه أَولًا وأَما الثَّاِني فَِلأَنَّ 
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يكُونُ هو متِلف ِنصِفِه وهو مملُوك غَيِرِه فَيضمن ِنصف ِقيمِتِه مجروحا ِبالِْجراحتيِن ِلأَنَّ الْموت أَيضا حصلَ ِبالِْجراحتيِن فَ
ا الثَّاِلثُ فَِلأَنَّ ِبالرأَما وا ثَاِنيهنمضةً فَلَا يرا مهِمنةَ ضالثَّاِنيِنيِعِه ، وِبص كُنت ِحلُّ ِبذَكَاِة الْأُولَى لَماٍل يِبح ارِة الْأُولَى صيم

 هنمضِم فَياللَّح فِه ِنصلَيع دالثَّاِني أَفْس يمذَا الرالثَّاِني فَه يملَا راِر لَوِتياِلاخ.   

 لُهكَ  :قَوؤا لَا يماِن وويالْح ِمن همكَلُ لَحؤا يم ادِطياص وزجيلُ و   

   .ِلأَنَّ لَه غَرضا ِفي غَيِر الْمأْكُوِل ِبأَنْ ينتِفع ِبِجلِْدِه أَو ِبشعِرِه أَو ِريِشِه أَو قَرِنِه أَو ِلاسِتدفَاِع شرِه 

 لُهلَالٌ   :قَوح اِبيالِْكتِلِم ، وسةُ الْمذَِبيحو   

 كَانَ الِْكتاِبي لَا يعتِقد الْمِسيح إلَها أَما إذَا اعتقَده إلَها فَهو كَالْمجوِسي لَا تِحلُّ لَنا ذَِبيحته هذَا إذَا: قَالَ ِفي الْمستصفَى 
ِكتاِبي وأَنْ يكُونَ حلَالًا خاِرج وِمن شرِطِه أَنْ يكُونَ الذَّاِبح صاِحب ِملَِّة التوِحيِد إما اعِتقَادا كَالْمسِلِم أَو دعوى كَالْ

الْحرِم وهذَا الشرطُ ِفي حق الصيِد لَا ِفي حق الْأَنعاِم وِإطْلَاق ذَِبيحِة الْمسِلِم ، والِْكتاِبي يِريد ِبِه إذَا كَانَ الذَّاِبح يعِقلُ 
 أَو أُنثَى صِغريا كَانَ أَو كَِبريا وِإنْ كَانَ لَا يقِْدر علَى الذَّبِح ولَا يضِبطُ التسِميةَ فَذَِبيحته ميتةٌ لَا التسِميةَ ويضِبطُها ذَكَرا كَانَ

عاِن الَِّذي لَا يكْرالسوِن ، ونجالْمِقلُ ، وعالَِّذي لَا ي ِبيةُ الصكَلُ ذَِبيحؤلَا تكَلُ وؤِس ترةُ الْأَخذَِبيح وزجيِقلُ و.   

 لُهقَو:   ثَِنيالْوو ، دترالْمو ، وِسيجةُ الْمكَلُ ذَِبيحؤلَا تو   

سنوا ِبِهم سنةَ أَهِل الِْكتاِب غَير { مجوِس ِلأَنَّ الْمرتد لَا ِملَّةَ لَه ، والْوثَِني ِمثْلُه وأَما الْمجوِسي فَِلقَوِلِه علَيِه السلَام ِفي الْ
 اِئِحِهملَا آِكِلي ذَبو اِئِهماِكِحي ِنسوا } نكَلُ إذَا كَانؤِنيفَةَ تأَِبي ح دى فَِعنارصالن قَةٌ ِمنِفر مهو اِبِئنيةُ الصا ذَِبيحأَمو

  .ِبِكتاٍب وِإنْ كَانوا يعبدونَ الْكَواِكب ولَا يِقرونَ ِبنبوِة ِعيسى علَيِه السلَام لَم تؤكَلْ يؤِمنونَ ِبنِبي ويِقرونَ 

 لُهقَو :  

  مرحالْمو   

لْحرِم ولَِكن لَا يجوز ما ذُِبح ِفي الْحرِم ِمن الصيِد يعِني ِمن الصيِد خاصةً وِإطْلَاق الْمحرم ينتِظم حرمةَ ذَبِحِه ِفي الِْحلِّ ، وا
سواٌء ذَبحه حلَالٌ أَو محِرم ويجوز ذَِبيحةُ من يعِقلُ الذَّبح ، والتسِميةَ ويضِبطُ ذَِلك وِإنْ كَانت امرأَةً أَو صِبيا ومعنى 

نْ يقِْدر علَى فَرِي الْأَوداِج ، والْأَقْلَف ، والْمجبوب ، والْخِصي ، والْخنثَى ، والْمخنثُ تجوز ذَِبيحتهم علَى ضبِط الذَّبِح أَ
   .ما ذَكَرنا 

 لُهِح  :قَوةٌ لَا يتيةُ ما فَالذَِّبيحدمةَ عِميسالت الذَّاِبح كرِإنْ تو ا أُِكلَتاِسيا نكَهرِإنْ تا ولُّ أَكْلُه   

 ،.  

 اِفِعيقَالَ الشو : اِلكقَالَ مِن ، ويهجكَلُ ِفي الْوؤاٌء : توِة سِميسِك الترِفي ت يالذِّمو ، ِلمسالْمِن ، ويهجكَلُ ِفي الْوؤلَا ت
رإذَا ت ذَا الِْخلَافلَى هعو دطُ ِعنرتشاِر تِتيةُ ِفي ذَكَاِة اِلاخِميسالت ِي ثُممالراِزي ، والْباِل الْكَلِْب ، وسإر دةَ ِعنِميسالت ك
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حتى لَو أَضجع شاةً وسمى فَذَبح الذَّبِح وِهي علَى الْمذْبوِح ، وِفي الصيِد تشترطُ ِعند الِْإرساِل ، والرمِي وِهي علَى الْآلَِة 
غَيرها ِبِتلْك التسِميِة لَا يجوز ، ولَو رمى إلَى صيٍد وسمى وأَصاب غَيره حلَّ وكَذَا ِفي الِْإرساِل ، ولَو أَضجع شاةً وسمى 

اًء فَشقَى مستاس انٌ أَوسإن هكَلَّما إذَا طَالَ وأَمو أَهزِة الْأُولَى أَجِميسالت لَى ِتلْكع حذَب قَِليلًا ثُم كِّنيذَ السحش أَو ِرب
 الِْقبلَِة ِبالذَِّبيحِة فَلَيس الْحِديثُ أَو أَخذَ ِفي عمٍل آخر واشتغلَ ِبِه ثُم ذَبح ِبِتلْك التسِميِة الْأُولَى لَم تؤكَلْ وأَما اسِتقْبالُ

  .ِبسِم اللَِّه واَللَّه أَكْبر : ِبواِجٍب ِباِلاتفَاِق وِإنما هو سنةٌ وصورةُ التسِميِة 

 اِنيلْوقَالَ الْحِإنْ قَالَ : واِو ووِن الْوِبد رأَكْب ِم اللَِّه اللَّهِم اللَِّه ا: ِبسِبس الذِّكْر وطُ هرالشو ، نسح وِحيِم فَهِن الرمحلر
الْخاِلص الْمجرد علَى ما قَالَ ابن مسعوٍد جردوا التسِميةَ حتى لَو قَالَ مكَانَ التسِميِة اللَّهم اغِْفر ِلي لَم تؤكَلْ ِلأَنه دعاٌء 

سبحانَ اللَِّه أَو الْحمد ِللَِّه أَو لَا إلَه إلَّا اللَّه يِريد التسِميةَ أَجزأَه ِلأَنَّ الْمأْمور ِبِه ِذكْر اللَِّه تعالَى علَى : و قَالَ وسؤالٌ ، ولَ
الْحمد ِللَِّه يِريد الشكْر دونَ : جِزيِه عن التسِميِة وكَذَا إذَا قَالَ الْحمد ِللَِّه لَا ي: وجِه التعِظيِم ، ولَو عطَس ِعند الذَّبِح فَقَالَ 

   التسِميِة لَا

 ، والْكَلَام ِفيِه علَى ِبسِم اللَِّه محمد رسولُ اللَِّه: تؤكَلُ ولَا ينبِغي أَنْ يذْكُر مع اسِم اللَِّه تعالَى شيئًا غَيره ِمثْلُ أَنْ يقُولَ 
ما ذَكَرنا فَهذَا يكْره ولَا تحرم الذَِّبيحةُ ، والثَّاِني أَنْ : ثَلَاثَِة أَوجٍه أَحدها أَنْ يذْكُره موصولًا لَه لَا معطُوفًا ِمثْلُ أَنْ يقُولَ 

  .للَِّه ومحمٍد رسوِل اللَِّه ِبكَسِر الداِل فَتحرم الذَِّبيحةُ ِلأَنه أَهلَّ ِبها ِلغيِر اللَِّه تعالَى ِبسِم ا: يذْكُره معطُوفًا ِمثْلُ أَنْ يقُولَ 

 يضِجع الذَِّبيحةَ ِلأَنه لَا بأْس ِبِه أَنْ يقُولَ مفْصولًا عنه صورةً ومعنى ِبأَنْ يقُولَ قَبلَ التسِميِة أَو بعدها وقَبلَ أَنْ: والثَّاِلثُ 
 لَامِه السلَيقَالَ ع قَدطَاِس { والْع دِعنِة والذَِّبيح دا ِعنِفيِهم اِن لَا ِذكْرِضعوٍد } ممحلَى مع لَّى اللَّهصِم اللَِّه وِإنْ قَالَ ِبسو

ولَ ذَِلك ، وِفي الْمشِكِل الذَّبح ِعند مرأَى الضيِف تعِظيما لَه لَا يِحلُّ أَكْلُها وكَذَا ِعند قُدوِم تؤكَلُ ، والْأَولَى أَنْ لَا يقُ
ِف ِلأَجيِة الضبغَي دِعن حا إذَا ذَبأَمِر اللَِّه ويلَّ ِبِه ِلغأَه ها ِلأَنِظيمعِرِه تغَي ى الْأَِمِري أَومس لَوِبِه ، و أْسلَا ب هافَِة فَِإنيٍل الض

 أَهزا أَجهِسنحلَا ي ةَ أَوِبيرالْع ِسنحي وهِة ووِميالر ِة أَوِبالْفَاِرِسي.   

 لُهِة   :قَواللَّبلِْق ، والْح نيب حالذَّبو   

ن ِهيِر ودلَى الصةُ عِر اللَّبحةُ النقْر.  

 ِخيِفي الْكَرِن : وييإلَى اللَّح ذَِلك قا فَوِة فَمالذَّكَاةُ ِفي اللَّب.  

ي ، والذَّبح ِفي لَا بأْس ِبالذَّبِح ِفي الْحلِْق كُلِِّه وسطَه وأَعلَاه ومعنى كَلَاِم الشيِخ بين ِبمعنى ِفي أَ: وِفي الْجاِمِع الصِغِري 
   .الْحلِْق ، واللَّبِة 
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 لُهاِن   :قَوجدالْوِريُء والْمو لْقُومةٌ الْحعبِفي الذَّكَاِة أَر قْطَعالَِّتي ت وقرالْعو ،   

دِم وهما الِْعرقَاِن اللَّذَاِن بينهما الْحلْقُوم ، الْحلْقُوم مجرى النفَِس ، والْمِريُء مجرى الطَّعاِم ، والْودجاِن مجرى ال
  .والْمِريُء 

 لُهقَو :  

   فَِإذَا قَطَعها حلَّ الْأَكْلُ  

  .ِلأَنه أَكْملُ الذَّكَاِة ووِجد شرطُها ِفي مِحلِّها 

 لُهقَو :  

   ي حِنيفَةَ وِإنْ قَطَع أَكْثَرها فَكَذَِلك ِعند أَِب 

  .ِلأَنَّ الْأَكْثَر يقُوم مقَام الْكُلِّ ِفي كَِثٍري ِمن الْأَحكَاِم 

 لُهقَو :  

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا بد ِمن قَطِْع الْحلْقُوِم ، والْمِريِء وأَحِد الْودجيِن  

 هذَا قَولُ أَِبي يوسف وحده ومعناه إذَا قَطَع ثَلَاثَةً وترك واِحدا جاز أَي الثَّلَاثَِة كَانت ِعند والْمشهور أَنَّ: قَالَ ِفي الِْهدايِة 
تِإلَّا فَلَا حو ازِن جيجدالْو دأَحِريَء والْمو ، لْقُومالْح إنْ قَطَع فوسأَِبي ي دِعنِنيفَةَ وِريَء أَِبي حالْمو ، لْقُومالْح قَطَع ى لَو

 دمحقَالَ مو ، فوسأَِبي ي دِعن زجي ِن لَميجدالْو عا مِدِهملَى أَحع رصاقْت أَو : اِحٍد ِمنكُلِّ و ِمن قْطَعى يتح وزجلَا ي
 هِة أَكْثَرعبوِق الْأَررالْع.   

 لُهقَو:  و الْقَاِئم الظَّفْرةَ ، والْقَاِئم نإلَّا الس مالد رهٍء أَنيِبكُلِّ شِة وورالْمِباللِّيطَِة ، و حالذَّب وزجي   

نار وقَيد ِبالظُّفِْر الْقَاِئِم ، والسن اللِّيطَةُ ِقشرةُ الْقَصِب ، والْمروةُ واِحدةُ الْمرِو وِهي ِحجارةٌ ِبيض براقَةٌ تقْدح ِمنها ال
  .الْقَاِئمِة ِلأَنها إذَا كَانت منزوعةً جاز الذَّبح ِبها ولَا بأْس ِبأَكِْلِه ، 

 اِفِعيقَالَ الشو :نِبالس حا الذَّبأَما وأَكْلُه وزجةٌ لَا يتيا مِبِهم وحذْباِع فَِإنْ الْممِبالِْإج وزجلَا ي هالظُّفِْر الْقَاِئِم فَِإنِة ، والْقَاِئم 
لَا تؤكَلُ : ار ذَبح ِبِهما كَانَ ميتةً ِلأَنه يقْتلُ ِبالثِّقَِل ِلأَنه يعتِمد علَيِه ، ولَو ذَبح الشاةَ ولَم يِسلْ ِمنها دم قَالَ أَبو الْقَاِسِم الصفَّ

.  

 ابنالْع ِلفَتاِة إذَا عكُونُ ِفي الشا يمذَا إنهلَ وصح اِج قَددالْأَو يكَلُ ِلأَنَّ فَرؤاِني تودالِْهنو كَافكٍْر الِْإسو بقَالَ أَبو.   
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 لُهقَو:   هتفْرش الذَّاِبح دحأَنْ ي بحتسيو   

وِلأَنَّ تحِديدها أَسرع ِللذَّبِح وأَسهلُ علَى } إذَا ذَبحتم فَأَحِسنوا الذِّبحةَ ولْيِحد أَحدكُم شفْرته { قَوِلِه علَيِه السلَام ِل
الْحيواِن وهو منِهي عنه ويكْره أَنْ يضِجع الشاةَ ثُم يِحد الْحيواِن ويكْره الذَّبح ِبالسكِِّني الْكَِليلَِة ِلما ِفيِه ِمن تعِذيِب 

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن ِويرا وهعجا أَضمدعةَ بفْرفَقَالَ { الش هتفْرش دحي وهاةً وش عجأَض لًا قَدجأَى رر :لَقَد 

  .} أَردت أَنْ تِميتها ِميتتيِن أَلَا حددَا قَبلَ أَنْ تضِجعها 

 وها وِههجِة وفْحلَى صع لَهلَ ِرجعجاةً وش عجأَض لًا قَدجر هنع اللَّه ِضير رمأَى عرِة : ورِبالد هبرةَ فَضفْرالش دحي
شو برفَه هِمن عزجا يِبم ِحست اِئمهِلأَنَّ الْبا وتهعضو ِضعولَك مِرج عضلَ أَنْ تَا قَبددلَّا حه رماةُ ، فَقَالَ عالش تدر

ِلهِبِرج رجا أَنْ يضأَي هكْريو وزجلَا ي ذَِلكا وِفي أَلَِمه ادز لَ ذَِلكا ِبِرفٍْق فَِإذَا فَعوقَهسأَنْ ي بحتسيا وهحذَب ادا إذَا أَر
   .ويضِجعها ِبِرفٍْق 

 لُهقَو:   هتكَلُ ذَِبيحؤتو ذَِلك لَه كُِره أْسالر قَطَع أَو اعخكِِّني النلَغَ ِبالسب نمو   

قَبظِْم الرِفي ع ضيأَب قِعر اعخالن دربلَ أَنْ تا قَبهِجلْد لَعخأَنْ يو وتملَ أَنْ تقَب قنالْع كِْسرا أَنْ يضأَي لَه هكْريِة و.   

 لُهقَو:   هكْريو ازج وقرالْع ى قَطَعتةً حيح تِقيا فَِإنْ بقَفَاه اةَ ِمنالش حفَِإنْ ذَب   

ِخلَاف هِلأَن لُهوِن قَونسالْم  :  

   وِإنْ ماتت قَبلَ قَطِْع الْعروِق لَم تؤكَلْ  

   .ِلأَنها ماتت قَبلَ وجوِد الذَّكَاِة ِفي مِحلِّها كَما لَو ماتت حتف أَنِفها 

تحت فَاها لَا تؤكَلُ وِإنْ ضمته أُِكلَت وِإنْ فَتحت عينها لَا تؤكَلُ رجلٌ ذَبح شاةً مِريضةً فَلَم يتحرك ِمنها إلَّا فُوها إنْ فَ
 أُِكلَت ِإنْ قَامكَلُ وؤا لَا تهرعش قُمي ِإنْ لَمو ا أُِكلَتمهتضِإنْ قَبكَلُ وؤا لَا تهلَيِرج تدِإنْ مو ا أُِكلَتهتضِإنْ غَمذَا وه

  .كُلُّه إذَا لَم يعلَم أَنها حيةٌ وقْت الذَّبِح أَما إذَا عِلمت يِقينا أُِكلَت ِبكُلِّ حاٍل كَذَا ِفي الْواِقعاِت 

 إلَّا ِمقْدار ما يِعيش الْمذْبوح فَِعند أَِبي يوسف وِفي الْيناِبيِع الشاةُ إذَا مِرضت أَو شق الذِّئْب بطْنها ولَم يبق ِفيها ِمن الْحياِة
إلَّا { ومحمٍد لَا تِحلُّ ِبالذَّكَاِة ، والْمختار أَنَّ كُلَّ شيٍء ذُِبح وهو حي حلَّ أَكْلُه ولَا توِقيت ِفيِه وعلَيِه الْفَتوى ِلقَوِلِه تعالَى 

ا ذَكَّيم مت { ما الدهِمن جرخي لَمك ورحتت ِإنْ لَمو أُِكلَت ما الدهِمن جرخو كَترحتةً وقَرب اةً أَوش حِإنْ ذَبٍل وِر فَصغَي ِمن
هِمن جرِإنْ خو أُِكلَت ما الدهِمن جرخي لَمو كَترحِإنْ تكَلْ وؤت لَم يالْح ِمن جرخا يِمثْلُ م هوجرخك ورحتت لَمو ما الد

   .أُِكلَت ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِبِه نأْخذُ كَذَا ِفي الْيناِبيِع 
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 لُهقَو:   حالذَّب هِد فَذَكَاتيالص ِمن سأْنتا اسمو   

  .الشاِة ِلأَنه مقْدور علَى ذَبِحِه كَ

 لُهقَو :  

  حرالْجو قْرالْع هِم فَذَكَاتعالن ِمن شحوا تمو   

ضِطراِريةُ ، والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ الذَّكَاةَ علَى ضربيِن اخِتياِريةٌ واضِطراِريةٌ ومتى قَدر علَى اِلاخِتياِريِة لَا تِحلُّ لَه الذَّكَاةُ اِلا
ومتى عجز عنها حلَّت لَه اِلاضِطراِريةُ فَاِلاخِتياِرية ما بين اللَّبِة ، واللَّحييِن ، واِلاضِطراِرية الطَّعن ، والْجرح وِإنهار الدم ِفي 

لْأَهِلي كَالِْإِبِل إذَا ندت أَو وقَع ِمنها شيٌء ِفي ِبئٍْر فَلَم يقِْدر علَى نحِرِه فَِإنه يطْعنه الصيِد وكُلُّ ما كَانَ ِفي ِعلَِّة الصيِد ِمن ا
فَِإنَّ ذَكَاتها الْعقْر ، والْجرح ما لَم ِفي أَي موِضٍع قَدر علَيِه فَيِحلُّ أَكْلُه وكَذَا إذَا تردت بقَرةٌ ِفي ِبئٍْر فَلَم يقِْدر علَى ذَبِحها 

يصاِدف الْعروق علَى هذَا أَجمع الْعلَماُء ِلأَنَّ الذَّبح ِفيِه متعذِّر وأَما الشاةُ فَِإنها إذَا ندت ِفي الصحراِء فَذَكَاتها الْعقْر ِلأَنه لَا 
هلَيع قِْدرِعِري ، يِر ِبِخلَاِف الْبا ِفي الِْمصذُهأَخ ِكنما فَيفِْسهن نع فَعدا لَا تها ِلأَنهقْرع زجي ِر لَمِفي الِْمص تدِإنْ نا و

ا الْعمهذَكَاتاٌء ووس واِء فَهرحالص ِر أَوا ِفي الِْمصدا إذَا نمهِة فَِإنقَرالْبو قِْدرا فَلَا يِتِهما ِبقُوفُِسِهمأَن ناِن عفَعدا يمهِلأَن قْر
   .علَيِهما 

 لُهقَو:   حِم الذَّبنالْغقَِر ، وِفي الْب بحتسالْمو   

  : قَولُه } وفَديناه ِبِذبٍح عِظيٍم { الْغنِم ، وقَالَ ِفي } إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً { قَالَ اللَّه تعالَى 

  هكْريو ازا جهرحفَِإنْ ن   

 لَامِه السلَيِلِه عفَِلقَو ازوا الْجا ِشئْت { أَمِبم مالد رهثَِة فَِإنْ ِقيلَ } اناروتِة الْمنالَفَِة السخةُ فَِلماها الْكَرأَمقَالَ : و اِبرى جور
الْعرب : ولَم يقُلْ ذَبحنا الْبقَرةَ ِقيلَ } نحرنا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْبدنةَ عن سبعٍة ، والْبقَرةَ عن سبعٍة { 

علَفْتها ِتبنا وماًء باِردا حتى غَدت همالَةً عيناها أَي وسقَيتها :  علَيِه قَالَ الشاِعر قَد تضِمر الِْفعلَ إذْ كَانَ ِفي اللَّفِْظ دِليلٌ
 لُهةَ قَوقَرا الْبنحذَبو اهنعذَا ملَ كَذَا هالِْفع رما فَأَضاِرداًء بم :  

  رحِفي الِْإِبِل الن بحتسالْمو   

يعِني الْبدنَ وِلأَنَّ اللَّبةَ ِمن الْبدنِة لَيس ِفيها لَحم فَِلذَِلك اُستِحب ِفيها النحر ِلأَنه أَسهلُ } فَصلِّ ِلربك وانحر { ِلقَوِلِه تعالَى 
لْقَهقَِر فَِإنَّ حالْبِم ، وناِن ِبِخلَاِف الْغويلَى الْحاِحٍد عٍه وجلَى وا عم.  
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  لُهقَو : هكْريو ازا جهحفَِإنْ ذَب   

 اِلكقَالَ مو ، : لُها قَوكَلُ لَنؤةَ لَا يقَرالْباةَ ، والش رحإذَا ن هدكَذَا ِعنكَلْ وؤت ا لَمهحفَِإنْ ذَب وزجلَا ي : لَامِه السلَيع } رهان
، والسنةُ ِفي الْبِعِري أَنْ ينحر قَاِئما معقُولَ الْيِد الْيسرى فَِإنْ أَضجعه جاز ، والْأَولُ أَفْضلُ ، والسنةُ ِفي } دم ِبما ِشئْت ال

رجلٌ ذَبح شاةً :  ويستقِْبلُ الِْقبلَةَ ِفي الْجِميِع قَالَ ِفي الْواِقعاِت الشاِة ، والْبقَرِة أَنْ تذْبح مضجعةً ِلأَنه أَمكَن ِلقَطِْع الْعروِق
ِبع وصصخقْطُوِع ِلأَنَّ الْمِحلُّ أَكْلُ الْمةً يا ِقطْعهانٌ ِمنسإن ةٌ فَقَطَعاِقيا باةَ ِفيهيإلَّا أَنَّ الْح اجدالْأَوو ، لْقُومالْح قَطَعِم ود

يالْح ِمن ا أُِبنيالِْحلِّ م   

يعِني الِْإِبلَ إذَا سقَطَت بعد } فَِإذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا ِمنها { وهذَا لَا يسمى حيا مطْلَقًا قَالَ ِفي التفِْسِري ِفي قَوله تعالَى 
لَى الْأَرا عهوبنج تقَعِر فَوحوِح النوِج الررخ دعِن إلَّا بدالْب الْأَكْلُ ِمن وزجلَا يا وها فَكُلُوا ِمنهوحر تجرخِض و.   

 لُهقَو:  شي لَم أَو رعكَلْ أَشؤي ا لَمتيا مِنينا جطِْنهِفي ب دجاةً فَوش ةً أَوقَرب حذَب اقَةً أَون رحن نمو ِعر   

 لَامِه السلَيِلِه عِإلَّا فَلَا ِلقَوأُِكلَ و لْقُهخ ما إنْ تمهدِعنو فَرزِنيفَةَ ولُ أَِبي حذَا قَوِه { هِنِني ذَكَاةُ أُمِفي } ذَكَاةُ الْج هِلأَنو
حرمت { ها ويعتق ِبِعتِقها فَصار كَساِئِر أَعضاِئها وِلأَِبي حِنيفَةَ قَوله تعالَى حكِْم جزٍء ِمن أَجزاِئها ِبدِليِل أَنه يدخلُ ِفي بيِع

د تموت ويبقَى وِهي اسم ِلما مات حتف أَنِفِه وهذَا موجود ِفي الْجِنِني ِلأَنه لَا يموت ِبموِت أُمِه ِلأَنها قَ} علَيكُم الْميتةُ 
الْجِنني ِفي بطِْنها حيا ويموت وِهي حيةٌ فَحياته غَير متعلِّقٍَة ِبحياِتها فَلَا تكُونُ ذَكَاتها ذَكَاةً لَه فَصارا كَالشاتيِن لَا تكُونُ 

 ِفي الْحياِة ، والدم ِلأَنه لَا يتصور حياته بعد موِتها ولَه دم علَى ِحدٍة غَير دِمها ، ذَكَاةُ إحداهما ذَكَاةً ِللْأُخرى وِلأَنه أَصلٌ
 هِم ِمنوِج الدرا ِلخببكُونُ سا لَا يهحذَبِم الطَّاِهِر واللَّح ِجِس ِمنِم النِهِري الدنِلت عرش حالذَّبو ِديِث قَدالْح ِمن اهيوا رمو

رِوي ذَكَاةُ أُمِه ِبالنصِب ِبنزِع الْخاِفِض أَي كَذَكَاِة أُمِه وأَما إذَا خرج الْجِنني حيا ومات لَم يؤكَلْ ِبالِْإجماِع وِإنما 
طَ أَنْ يكُونَ كَاِملَ الْخلِْق ِلأَنه إذَا لَم يكْملْ فَهو كَالْمضغِة ، والدِم فَلَا يِحلُّ أَكْلُه الِْخلَاف ِفيما إذَا خرج ميتا وِإنما شِر

   .أَشعر أَو لَم يشِعر أَي تم خلْقُه أَو لَم يِتم : ومعنى قَوِلِه 

 لُها  :قَوأَكْلُ كُلِّ ِذي ن وزجلَا يِر والطَّي لٍَب ِمنلَا ِذي ِمخاِع وبالس ٍب ِمن   

 ابن لَه ِعريالْبو ، لَبا ِمخةُ لَهاممِإلَّا فَالْحلَِب وِذي الِْمخ كَذَا ِمنِبِه و طَادصي ابن كُونَ لَهاِب أَنْ يِذي الن ِمن ادرالْم
فَذُو الن لَه أِْثريلَا ت ذَِلكو رونالسو ، الْكَلْبو ، لَبالثَّعو ، عبالضو ، الذِّئْبو ، دالْفَهو ، ِمرالنو ، داِع الْأَسبالس اِب ِمن

الِْمخلَِب ِمن الطَّيِر الصقْر ، والْباِزي ، الْبري ، والْأَهِلي ، والِْفيلُ ، والِْقرد وكَذَا الْيربوع وابن عرٍس ِمن ِسباِع الْهوام وذُو 
والنسر ، والْعقَاب ، والرخم ، والْغراب الْأَسود ، والْحدأَةُ ، والشاِهني وكُلُّ ما يصطَاد ِبِمخلَِبِه ، وقَد رِوي أَنَّ النِبي علَيِه 

 لَامالسلَاةُ وةَ ، { الصاِشمالْوو ، هِليممو هاِهدشو هكَاِتبو كِّلَهوما وبآِكلَ الر نةً لَعسمخ مرحةً ورشع ربيخ موي نلَع
بةَ ، والْمجثِّمةَ ، والِْحمار الْأَهِلي وكُلَّ ِذي والْموشومةَ ، والْواِصلَةَ ، والْموصولَةَ وماِنع الصدقَِة وحرم الْخاِطفَةَ ، والْمنتِه

فَالْخاِطفَةُ ِهي ما تخطَف ِمن الْهوى ِمثْلُ الْباِزي ، } أَكْلُ كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السباِع حرام : ناٍب ِمن السباِع ، وقَالَ 
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تنتِهب ِمن الْأَرِض ِمثْلُ الذِّئِْب ونحوه ، والْمجثَّمةُ يرِوي ِبفَتِح الثَّاِء وكَسِرها فَِهي ِبالْفَتِح كُلُّ والْحدأَِة ، والْمنتِهبةُ ِهي ما 
لَى الصع ِثمجنأَنْ ي هتادٍء عيكُلّ ش وِر هِبالْكَسا وغَم اتى متح ِه الْكَلْبلَيع ثَمٍد جيص لُهالذِّئِْب قَوِد ِمثْلُ الْكَلِْب ، وي :  

   ولَا بأْس ِبغراِب الزرِع  

ِلأَنه يأْكُلُ الْحب ولَيس هو ِمن ِسباِع الطَّيِر ولَا يأْكُلُ الِْجيف وكَذَا لَا بأْس ِبأَكِْل الْعقْعِق ، والْهدهِد ، والْحماِم ، 
صالْعو ارالثِّمو ، با الْحةَ أَكِْلهاماِفِري ِلأَنَّ ع.   

 لُهقَو:   فأْكُلُ الِْجيالَِّذي ي قَعكَلُ الْأَبؤلَا يو   

  .علَماِء وكَذَا كُلُّ غُراٍب يخِلطُ الِْجيف ، والْحب لَا يؤكَلُ وأَما الدجاج فَلَا بأْس ِبأَكِْلِه ِبِإجماِع الْ

   .وكَذَا الْبطُّ الْكَسكَِري ِفي حكِْم الدجاِج 

 لُها   :قَواِت كُلِّهرشالْحو ، بالضِع ، وبأَكْلُ الض هكْريو   

 اِفِعيقَالَ الشو ، :اِت كُلِّهرشالْحو ، لُهقَوو بالضِع ، وبِبأَكِْل الض أْسا لَا بِرهغَيِع وفْدكَالض يرالْبو ، اِئيِني الْمعا ي
وكَذَا السلَحفَاةُ ِلأَنها ِمن الْحشراِت وكَذَا الِْفئْرانُ ، والْأَوزاغُ ، والْعضابة ، والْقَناِفذُ ، والْحيات وجِميع الدِبيِب ، 

ويحرم علَيِهم { : ِب ، والذُّباِب ، والْجعلَاِن ، والْبرماِن ِلأَنَّ هِذِه ِلأَشياَء مستخبثٍَة قَالَ اللَّه تعالَى والزناِبِري ، والْعقَاِر
لَ ، والنبت ولَا يأْكُلُ الِْجيف ويجوز أَكْلُ هو ِمثْلُ الْأَرنِب ِلأَنه يعتِلف الْبقُو: وأَما الْوبر فَقَالَ أَبو يوسف } الْخباِئثَ 

   .الظِّباِء وبقَِر الْوحِش وحمِر الْوحِش ، والِْإِبِل وهو الْوعلُ 

 لُهاِل   :قَوالِْبغِة ، وِليِر الْأَهموِم الْحأَكْلُ لُح وزجلَا يو   

السلَام حرم لُحوم الْحمِر الْأَهِليِة يوم خيبر وأَمر طَلْحةَ أَنْ يناِدي أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم النِبي علَيِه { ِلأَنَّ 
 سا ِرجهِة فَِإنِليِر الْأَهموِم الْحلُح نع اكُمهني {ِهيو وراقُوا الْقُدفَأَر اِر فَكَانَ ِمثْلَهالِْحم ِمن لِّدوتم ولُ فَهغا الْبأَمِلي وغت .   

 لُهِنيفَةَ   :قَوأَِبي ح دِس ِعنِم الْفَرأَكْلُ لَح هكْريو   

  .يعِني كَراهةَ تحِرٍمي لَا كَراهةَ تنِزيٍه 

نهى رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن لُحوِم الْحمِر { أَكِْلِه ِلما روى جاِبر قَالَ وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا بأْس ِب
 ربيخ موِل ييأَِذنَ ِفي الْخو { الَىعله تِنيفَةَ قَوِلأَِبي حو } اوهكَبرِلت ِمريالْحالَ ، والِْبغلَ ، ويالْخاِن }، وِتناِلام جرخم جرخ 

 عمج كَبرتكَلُ وؤت تا كَانى أَنَّ الِْإِبلَ لَمركُوِب أَلَا تِة ِبالرمعالن ِمن ةَ ِبالْأَكِْل أَكْثَرمعِلأَنَّ الن ها لَذَكَرأَكْلُه ازج فَلَو
وِلأَنَّ الْخيلَ آلَةُ إرهاِب الْعدو فَيكْره أَكْلُها احِتراما لَها وِلهذَا } م وِمنها يأْكُلُونَ وِمنها ركُوبه{ بينهما فَقَالَ تعالَى 

   .نه لَيس ِفي شرِبِه تقِْليلُ الِْجهاِد يضرب ِللْفَرِس سهماِن ِفي الْغِنيمِة وِلأَنَّ ِفي إباحِتها تقِْليلَ الِْجهاِد وأَما لَبنها فَلَا بأْس ِبِه ِلأَ
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 لُهاِنِب   :قَوِبأَكِْل الْأَر أْسلَا بو   

   .ِلأَنها لَيست ِمن السباِع ولَا ِمن أَكَلَِة الِْجيِف فَأَشبهت الظِّباَء 

  

   مسأَلَةٌ  

 تلَدٍة فَوزعلَى ما عزإذَا ن الْكَلْب ، مِه اللَّحإلَي مقَدي هفَِإن زعالْم ِبهشاِء يضالْأَع ى ذَِلكا ِسومأِْس الْكَلِْب وِمثْلُ ر هأْسا رلَدو
حِم يرمى ِبالرأِْس ويؤكَلُ ما ِسواه فَِإنْ والْعلَف فَِإنْ تناولَ اللَّحم دونَ الْعلَِف لَم يؤكَلْ ِلأَنه كَلْب وِإنْ تناولَ الْعلَف دونَ اللَّ

تناولَهما جِميعا يضرب فَِإنْ نبح لَا يؤكَلُ وِإنْ نعر يرمى ِبالرأِْس بعد الذَّبِح ويؤكَلُ ما ِسواه وِإنْ نبح ونعر يقَرب إلَيِه الْماُء 
لَغَ فَهِقيلَ فَِإنْ وو اها ِسوكَلُ مؤيأِْس وى ِبالرمري ِربِإنْ شكَلُ وؤلَا ي كَلْب أِْس : وى الرا ِسوكَلُ مؤي الْكَِرش هِمن جرإنْ خ

   .وِإنْ خرج ِمنه الْأَمعاُء لَا يؤكَلُ 

 لُهقَو:  طَه همكَلُ لَحؤا لَا يم ِإذَا ذُِبحئًا ويا شلُ ِفيِهممعفَِإنَّ الذَّكَاةَ لَا ت ِزيرالِْخنو ، ِميإلَّا الْآد هِجلْدو هملَح ر   

 لَامِه السلَيِلِه عاِغ ِلقَوبا ِفي الدِتِه كَماسجِلن ِزيرالِْخنِتِه ، ومرِلح ِميالْآد } هاغُ الْأَِدِمي ذَكَاتِدب {فَكَم اِغ كَذَِلكبِبالد رطْها ي
 همحش رطْهي هملَح رطْها يكَماِغ وبالد ِمن دِع فَلَا برةٌ ِفي الشاتإم هحِلأَنَّ ذَب وِسيجالْم هحا ذَبِبالذَّكَاِة ِبِخلَاِف م رطْهي

لَا يجوز كَالْأَكِْل وِقيلَ يجوز كَالزيِت : ده وهلْ يجوز اِلانِتفَاع ِبِه ِفي غَيِر الْأَكِْل ِقيلَ حتى لَو وقَع ِفي الْماِء الْقَِليِل لَا يفِْس
اخِة وايِر الْأَكِْل كَذَا ِفي الِْهدِبِه ِفي غَي فَعتنيكَلُ وؤلَا ي غَاِلب تيالزِة ، وتيالْم كدو الَطَهِة إذَا خاروِجِب ِلطَهلَفُوا ِفي الْمت

ما لَا يؤكَلُ لَحمه هو مجرد الذَّبِح أَو الذَّبح مع التسِميِة ، والظَّاِهر أَنه لَا يطْهر إلَّا ِبالذَّبِح مع التسِميِة وِإلَّا فَيلْزم تطِْهري ما 
يو وِسيجالْم هحةَ ، ذَبِذرأْكُلُ الْعالَِّتي ت لَّالَةُ ِهيالْجاةُ ، والشةُ ، وقَركَذَا الْبا وِنهلَب برشلَّالَِة ووِم الِْإِبِل الْجأَكْلُ لُح هكْر

الَِّتي الْأَغْلَب ِقيلَ ِهيلَّالٍَة وِبج تسفَلَي لَطَتا إذَا خأَم راِت لَا غَياسجالنِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيى النهِلذَا نةُ واسجا النأَكِْله ِمن 
 وسلَّم أَنْ يحج علَيها أَو يغزى علَيها أَو ينتفَع ِبها ِفي الْعمِل إلَّا أَنْ تحبس أَياما وتعلَف وهذَا محمولٌ علَى أَنها تنِتن ِفي

يحِبسها : نفِْسها فَمنع ِمن اسِتعماِلها حتى لَا تتأَذَّى الناس ِبِرِحيها وكَانَ أَبو حِنيفَةَ لَا يؤقِّت ِفي حبِسها وقْتا وِإنما قَالَ 
بعةُ أَياٍم وذَِلك موقُوف علَى زواِل النِتِن ولَا ِعبرةَ ِبالْأَياِم وتوقَّف س: حتى يِطيب لَحمها ورِوي أَنها تحبس ثَلَاثَةَ أَياٍم وِقيلَ 

لَماِئلَ وساِن مِنيفَةَ ِفي ثَمو حأَب   

  .يؤقِّت ِفيها وقْتا أَحدها هِذِه متى يِطيب لَحمها ، والثَّاِنيةُ الْكَلْب متى 

 ِصريا ، يكَّرنم رهةُ الداِدسالساِر ، والِْحم رؤةُ ساِمسالْخِكلُ ، وشثَى الْمنةُ الْخاِبعالراِن ، والِْخت قْتى وتالثَّاِلثَةُ ما ، ولَّمعم
 الْمشِرِكني هلْ يدخلُونَ النار توقَّف ِفي هِذِه الْمساِئِل ِلغايِة ورِعِه والساِبعةُ هلْ الْملَاِئكَةُ أَفْضلُ أَم الْأَنِبياُء ، والثَّاِمنةُ أَطْفَالُ

 حِبست ثَلَاثَةَ أَياٍم أَو وأَما الدجاج فَِإنها لَم تكْره وِإنْ تناولَت النجاسةَ ِلأَنه لَا ينِتن كَما تنِتن الِْإِبلُ فَِإذَا أُِريد ذَبح الْجلَّالَِة
 فوسو يا قَالَ أَبهحذَب ةُ إذَا أُِريداججالد سبحلْ تهو لَفعتا وهوحِه : نلَيع ِبياٍم ِلأَنَّ النثَلَاثَةَ أَي سبحا تهأَن ِويرلَا و
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م يأْكُلُه قُلْنا هذَا علَى طَِريِق التنزِه لَا علَى الْوجوِب ، ولَو ارتضع جدي ِبلَبِن كَلْبٍة أَو السلَام كَانَ يحِبس الدجاج ثَلَاثًا ثُ
 ِبذَِلك ريغتلَا ي همِلأَنَّ لَح أَكْلُه هكْرلَا ي رى كَبتٍة حِزيرِخن.   

 لُهقَو:  يح كَلُ ِمنؤلَا يو هكْريو كماِء إلَّا الساِن الْمو   

  

  هأَكْلُ الطَّاِفي ِمن   

 ا لَوكَم وهاِدٍث وٍب حبِبس اتم هكَلُ ِلأَنؤا يماهداِن إحتايِد فَِفيِه ِرورالْب أَو رِة الْحِشد ِمن ِلفا تا مأَمِك ومالس ِمن أَي
الْم ةَ أَلْقَاهلُوعبا ِلأَنَّ الْمِميعا جكَةً أُِكلَتمس تلَعتكَةً ابمأَنَّ س لَوِفِه ، وأَن فتح اتم هكَلُ ِلأَنؤةُ لَا يالثَّاِنيطِّ ، ولَى الشاُء ع

   .نها قَد استحالَت عِذرةً ماتت ِبسبٍب حاِدٍث وأَما إذَا خرجت ِمن دبِر السمِك لَا تؤكَلُ ِلأَ

 لُهقَو:   اِهيمارالْميِث وِبأَكِْل الِْجر أْسلَا بو   

 ِقيلَ الْقَدو ِبيرالْع اِهيمارالْمو كَّاسيثُ الْبِك فَالِْجرماِع السوأَن ا ِمنمهِلأَن.   

 لُهقَو:  أَكْلُ الْج وزجيو لَا ذَكَاةَ لَهاِد ور   

 لَامِه السلَيِلِه عالُ { ِلقَوالطِّحو ، اِن الْكَِبدمالدو ، ادرالْجو ، كماِن الستتياِن فَالْممداِن وتتيا ملَن أُِحلَّت { نع ِوير قَدو
وسِئلَ عِلي رِضي اللَّه عنه عن } لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم سبع غَزواٍت نأْكُلُ الْجراد غَزونا مع رسوِل اللَِّه ص{ : أَِبي داود قَالَ 

   .كُلْه كُلَّه وهذَا عد ِمن فَصاحِتِه ودلَّ علَى إباحِتِه : الْجراِد يأْخذُه الرجلُ ، وِفيِه الْميت فَقَالَ 

  

 أَلَةٌ مس   

كَِره رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن الذَِّبيحِة سبعةُ أَشياَء الذَّكَر ، والْأُنثَييِن ، والْقُبلُ ، والْغدد ، والْمرارةُ ، والْمثَانةُ ، 
قَالَ أَب رباِبيِع الدنِفي الْي ادزو مالدِنيفَةَ وا : و حِبثُهختست فْسةٌ ِلأَنَّ النوهكْرةُ فَماِقيةُ الْبتا السأَمو صِبالن امرفَح ما الدأَم

 لَمأَع اَللَّها وههكْرتو.   
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   األضحية  كتاب 

وياِئِر الْحونَ سِم دعالن ِم ِمناقَةُ الدةُ إرِحيقَةُ الْأُضدالصو ، زجي اِن لَمويِن الْحيِبع قدصت لَو هاقَةُ أَنا الِْإرهلَى أَنِليلُ عالداِن ، و
أُضِحيِة ِبعشرِة دراِهم ِبلَحِمها بعد الذَّبِح مستحب ولَيس ِبواِجٍب حتى لَو لَم يتصدق ِبِه جاز قَالَ ِفي الْواِقعاِت ِشراُء الْ

 اللَّه هِحمقَِة قَالَ ردلُ ِبالصصحِم لَا تاقَِة الدلُ ِبِإرصحةَ الَِّتي تبٍم ِلأَنَّ الْقُرهِق ِبأَلِْف ِدردصالت ِمن ريخ  

   الْأُضِحيةُ واِجبةٌ  

فَاِت الِْفعِل إلَّا أَنَّ الشيخ قَالَ ذَِلك توِسعةً ومجازا ويعِني ِبقَوِلِه واِجبةً عملًا لَا اعِتقَادا أَي التضِحيةُ ِلأَنَّ الْوجوب ِمن ِص
  .حتى لَا يكْفُر جاِحدها 

  : ِوي قَولَ محمٍد مع أَِبي يوسف قَولُه وعن أَِبي يوسف أَنها سنةٌ مؤكَّدةٌ وِبِه قَالَ الشاِفِعي وذَكَر الطَّحا

   علَى كُلِّ حر مسِلٍم مِقيٍم موِسٍر ِفي يوِم الْأَضحى  

أَه ِمن سلَي الْكَاِفرةٌ ، وادا ِعبهِلأَن لَامطَ الِْإسرشئًا ويش ِلكملَا ي دبةَ ِلأَنَّ الْعيرطَ الْحرش تبجو ا لَوهةَ ِلأَنطَ الِْإقَامرشا وِله
علَى الْمساِفِر لَتشاغَلَ ِبها عن سفَِرِه وِلأَنه قَد سقَطَ عنه ما هو آكَد ِمن ذَِلك كَالْجمعِة وبعِض الْفَرِض حتى لَا يتشاغَلَ 

أَمصاِر ، والْقُرى ، والْبراِري ويشترطُ ِفي وجوِبها الْيسار ِلأَنها حق ِفي ماٍل يِجب علَى وجِه عن سفَِرِه وتِجب علَى أَهِل الْ
يوم مضاف إلَيها وأَيام الْأَضحى ثَلَاثَةٌ الْقُربِة كَالزكَاِة واحترز ِبقَوِلِه علَى وجِه الْقُربِة عن النفَقَِة واشترطَ يوم الْأَضحى ِلأَنَّ الْ

يوم النحِر ويوماِن بعده وأَولُها أَفْضلُها ، والْمستحب ذَبحها ِبالنهاِر دونَ اللَّيِل ِلأَنه أَمكَن ِلاسِتيفَاِء الْعروِق وِإنْ ذَبحها 
زِل أَجلَى ِباللَّيع ِجبلَا تِة واهالْكَر عم أَه.  

ِجبا تهكَّةَ فَِإنلُ ما أَهاِفِر فَأَمسالْم اجالْح   

ريةُ فَِهي علَيِهم وِإنْ حجوا ، وِفي الْخجنِدي لَا تِجب علَى الْحاج إذَا كَانَ محِرما وِإنْ كَانَ ِمن أَهِل مكَّةَ وأَما الْعِت
  .منسوخةٌ وِهي شاةٌ كَانت تقَام ِفي رجٍب 

 لُهقَو :  

   عن نفِْسِه وعن أَولَاِدِه الصغاِر  

ِسِه خاصةً ِبِخلَاِف صدقَِة الِْفطِْر اعِتبارا ِبالِْفطْرِة هِذِه ِروايةُ الْحسِن عن أَِبي حِنيفَةَ ، وِفي ظَاِهِر الروايِة لَا تِجب إلَّا عن نفْ
ِلأَنَّ السبب هناك رأْس يمونه ويِلي علَيِه وهِذِه قُربةٌ محضةٌ ، والْأَصلُ ِفي الْقُرِب أَنْ لَا تِجب علَى الْغيِر ِبسبِب الْغيِر وِلهذَا 

نع يحضأَنْ ي ِجبقَالُوا لَا ي هِصيو أَو وهأَب هنى عحالٌ ضِغِري مفَِإنْ كَانَ ِللص هتِه ِفطْرلَيع ِجبِإنْ كَانَ ياِع ومِدِه ِبالِْإجبع 
 فَرزو دمحقَالَ ما ، ومهدِغِري ِعناِل الصم اِل: ِمنم فِْسِه لَا ِمناِل نم ِمن وهأَب هني عحضِة يايلَى ِروع ذَا كُلُّههِغِري والص 
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الْحسِن ، والِْخلَاف ِفي هذَا كَالِْخلَاِف ِفي صدقَِة الِْفطِْر وِقيلَ لَا يجوز التضِحيةُ ِمن ماِل الصِغِري إجماعا ِلأَنَّ الْقُربةَ تتأَدى 
  .ِبالِْإراقَِة 

ا تهدعقَةُ بدالصاِلِه وم ِمن هنى عحضي هأَن حالْأَصو ، كُلَّه أْكُلَهأَنْ ي ِغريالص ِكنملَا يِغِري واِل الصِفي م ذَِلك وزجفَلَا ي عطَو
ي ما ينتِفع ِبعيِنِه كَما يجوز أَنْ ينتِفع الْباِلغُ ِبِجلِْد ويأْكُلُ ِمنه الصِغري ما أَمكَنه ويدخر لَه قَدر حاجِتِه ويبتاع لَه ِبما بِق

الْأُضِحيِة ، وقَالَ ِفي شاهانْ يشتِري لَه ِبِه ما يؤكَلُ كَالِْحنطَِة ، والْخبِز وغَيِرِه ، وقَالَ ِفي الْيناِبيِع ، ولَو كَانَ الْمجنونُ 
ا ضوِسرِه أَنْ ملَيع ِجبلَا توِن ونجاِل الْمةُ ِفي مِحيالْأُض ِجبلَا ت هأَن ِويرِة وورهشِة الْمايواِلِه ِفي الرم ِمن هِليو هنى عح

اب نا ابأَمو ِهملَيع ةَ لَهلَا ِولَاي هاِر ِلأَنلَاِدِه الِْكبأَو نع يحضِنيفَةَيأَِبي ح نع نسى الْحوِغِري فَرِنِه الص   

 وهو لَدِل وجِللر ِلدِإنْ وِه كَالْأَِخ ولَيع دةَ ِللْجلَا ِولَاي هِه ِلأَنلَيع ِجبا لَا تيِإنْ كَانَ حا وتيم وهإذَا كَانَ أَب هني عحضي هأَن
ِفي أَي وِسرم نسِح قَالَ الْحقِْت : اِم الذَّبثَ ِفي ودح هِح ِلأَنالذَّب امِض أَيمت ا لَمم هنع حذْبِه أَنْ يلَيع ِجبِنيفَةَ يأَِبي ح نع

سفَلَي هنع حذْبلَ أَنْ يِر قَبحاِم النِفي أَي ِغريص لَه ناب اتِإنْ موِب وجالْو ِجبِة تقَّتؤاِت الْمادِلأَنَّ الِْعب هنع يحضِه أَنْ يلَيع 
ِعندنا ِبآِخِر وقِْتها فَمن مات قَبلَ الْوجوِب لَم يثْبت ِفي حقِِّه وقَد قَالَ أَبو حِنيفَةَ لَيس علَى الْمساِفِر أَنْ يذْبح عن نفِْسِه 

أَنْ يذْبح عن أَولَاِدِه إذَا كَانوا مِقيِمني فَِإنْ كَانوا مساِفِرين معه لَم يضح عنهم كَذَا ِفي الْكَرِخي وِإنْ كَانَ مِقيما وعلَيِه 
  :  فَلَا أُضِحيةَ علَيِه سواٌء كَانَ باِلغا أَو صِبيا قَولُه وأَولَاده مساِفِرين ضحى عن نفِْسِه خاصةً ومن مات ِفي وسِط أَياِم النحِر

   يذْبح عن كُلِّ واِحٍد ِمنهم شاةً  

  .شرطُ الذَّبِح حتى لَو تصدق ِبها حيةً ِفي أَياِم النحِر لَا يجوز ِلأَنَّ الْأُضِحيةَ الِْإراقَةُ 

لُهقَو :   

   أَو يذْبح بدنةً أَو بقَرةً عن سبعٍة  

 وهجو لَفَتتِإنْ اخالَى وعاللَِّه ت هجا وونَ ِبهِريدي موا كُلُّهٍة إذَا كَانعبس نا عمهٍة ِمناِحدكُلُّ و ِزئجةُ تقَرالْبةُ ، وندالْبو ،
 ِريدِب ِبأَنْ يالْقُر عطَوالت رالْآخةَ ، وِحيالْأُض رالْآخِة ، وعتالْم يده رالْآخِد ، وياَء الصزج رالْآخو ، يدالْه مهدأَح.  

حم فَِإنه لَا يجِزئ عن الْكُلِّ إجماعا وكَذَا وقَالَ زفَر لَا يجوز إلَّا إذَا اتفَقَت الْقُرب كُلُّها وِإنْ كَانَ أَحدهم يِريد ِبنِصيِبِه اللَّ
 نع وزجكَذَا يِض وعِة ِفي الْببِف الْقُرصاِم وِعدا ِلانضالْكُلِّ أَي نع وزجلَا ي هِع فَِإنبالس أَقَلَّ ِمن ِدِهمأَح ِصيبإذَا كَانَ ن

   اثٍَةخمسٍة أَو ِستٍة أَو ثَلَ

ولَا يجوز عن ثَماِنيٍة ، وقَالَ ماِلك يجوز عن أَهِل بيٍت واِحٍد وِإنْ كَانوا أَكْثَر ِمن سبعٍة ولَا يجوز عن أَهِل بيتيِن وِإنْ 
 ِبالْوزِن فَِإنْ اقْتسموا أَجزاًء لَم يجز إلَّا إذَا كَانَ معه شيٌء ِمن كَانوا أَقَلَّ ِمن سبعٍة ثُم إذَا جازت الشِركَةُ فَالِْقسمةُ ِللَّحِم

 نع حذْبأَنْ ي هثَترو ِضيِح فَرلَ الذَّبقَب مهدأَح اتٍة فَمندةٌ ِفي بعبس كرتِإنْ اشِع ويا ِبالْبارِتبالِْجلِْد اعِت الْأَكَاِرِع ، ويالْم
  .جاز اسِتحسانا 
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وقَالَ زفَر لَا يجوز ِلأَنَّ الْميت قَد سقَطَ عنه الذَّبح وِفعلُ الْواِرِث لَا يقُوم مقَام ِفعِلِه فَصار نِصيبه اللَّحم فَلَم يجز ولَنا أَنَّ 
لْميِت ِبدِليِل أَنه يجوز أَنْ يحج عنه ويتصدق عنه فَصار نِصيب الْميِت ِللْقُربِة فَيجوز عن الْواِرثَ يمِلك أَنْ يتقَرب عن ا

بلَا قُر هِرِه ِلأَنغَي نلَا عو هنع زجي ةَ لَمبالْقُر ادا أَريِذم مهدفَِإنْ كَانَ أَح اِقنيالْب مِصيِبِه اللَّحِبن ِريدي نكَم ارفَص ةَ لَه.   

   ولَيس علَى الْفَِقِري ، والْمساِفِر أُضِحيةٌ   :ه ولُقَ

   .الْمساِفِر جمعةٌ ولَا أُضِحيةٌ لَيس علَى : أَما الْفَِقري فَظَاِهر وأَما الْمساِفر فَِلما رِوي عن عِلي رِضي اللَّه عنه أَنه قَالَ 

 لُهِر   :قَوحِم النوي ِر ِمنلُ ِبطُلُوِع الْفَجخدِة يِحيالْأُض قْتوو   

ددع قَصن أَو لَكَته أَو هِمن ِرقَتفَس أَكْثَر ٍم أَوها ِدرِمائَت لَهِر وحِم النوي اَء ِمنج فَلَو مواَء يج لَوِه ، ولَيةَ عِحيا فَلَا أُضه
 لُهقَو نيِه دلَيع كُني ةُ إذَا لَمِحيِه الْأُضلَيِر فَعحاِم النِن ِفي أَييِمائَت فَادتاس ثُم الَ لَهلَا مى وحالْأَض  

   بح حتى يصلِّي الِْإمام صلَاةَ الِْعيِد إلَّا أَنه لَا يجوز ِلأَهِل الْأَمصاِر الذَّ 

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } حالذَّب لَاةُ ثُمذَا الصا هِمنوا ِفي يِكنسلَ نإنَّ أَو { لَامِه السلَيقَالَ عو ، : } ِعدلَاِة فَلْيلَ الصقَب حذَب نم
حذَب نمو هتذَِبيح ِلِمنيسةَ الْمنس ابأَصو كُهسن مت لَاِة فَقَدالص دعى }  بتح حذْبأَنْ ي لَه سلَاةَ فَلَيالص امالِْإم رِإنْ أَخو

الذَّبح ِمن غَيِر صلَاٍة ِفي الْأَياِم كُلِّها فَِإنْ ذَبح ينتِصف النهار وكَذَا إذَا ترك الصلَاةَ متعمدا حتى انتصف النهار فَقَد حلَّ 
بعدما قَعد الِْإمام ِمقْدار التشهِد جاز ، ولَو ذَبح بعدما صلَّى أَهلُ الْمسِجِد ولَم يصلِّي أَهلُ الْجبانِة أَجزأَه اسِتحسانا ِلأَنها 

ةٌ معتبرةٌ حتى لَو اكْتفَوا ِبها أَجزأَهم وكَذَا علَى عكِْسِه وِقيلَ ِفي عكِْسِه يجِزيِه ِقياسا لَا اسِتحسانا وِإنْ ذَبح بعد ما صلَا
ربتعيو أَهزِدثٌ أَجحم وهو لَّى ِبِهمص هأَن ِلمع ثُم املَّى الِْإملُ صجِإنْ كَانَ الرِل وجكَانُ الرِة لَا مِحيكَانُ الْأُضِح مِفي الذَّب 

ِفي الِْمصِر ، والشاةُ ِفي السواِد فَذَبحوا عنه بعد طُلُوِع الْفَجِر ِبأَمِرِه جاز وِإنْ كَانَ ِفي السواِد ، والشاةُ ِفي الِْمصِر لَا 
بح إلَّا بعد صلَاِة الِْعيِد وِحيلَةُ الِْمصِري إذَا أَراد أَنْ يتعجلَ فَِإنه يبعثُ ِبها إلَى خاِرِج الِْمصِر فَيضحي ِبها بعد يجوز الذَّ

   وهذَا ِلأَنها تشِبه الزكَاةَ ِمن: طُلُوِع الْفَجِر قَالَ ِفي الِْهدايِة 

إنها تسقُطُ ِبهلَاِك الْماِل قَبلَ مِضي أَياِم النحِر كَالزكَاِة تسقُطُ ِبهلَاِك النصاِب فَيعتبر ِفي الْقُرِب مكَانُ الِْفعِل لَا مكَانُ حيثُ 
قُطُ ِبهسا لَا تهقَِة الِْفطِْر ِلأَندا ِبِخلَاِف صا ِبهارِتبالْفَاِعِل اع لُ ِمنجِإنْ كَانَ الرِم الِْفطِْر ووي ِمن رالْفَج ا طَلَعمدعاِل بلَاِك الْم

 أَهِل السواِد مسكَنه ِفيِه دخلَ الِْمصر ِلصلَاِة الْأَضحى وأَمرهم أَنْ يضحوا عنه جاز أَنْ يذْبحوا عنه ِبطُلُوِع الْفَجِر ِلأَنَّ

الْمعتبر مكَانُ الِْفعِل دونَ مكَاِن الْمفْعوِل عنه وِإنْ صلَّى الِْإمام ولَم يخطُب أَجزأَه من ذَبح ِلأَنَّ خطْبةَ الِْعيِد لَيست ِبواِجبٍة 
.  
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  لُها : قَوفَأَم   

  

   فَجِر أَهلُ السواِد فَيذْبحونَ بعد طُلُوِع الْ 

ِلأَنَّ صلَاةَ الِْعيِد لَيست ِبواِجبٍة علَيِهم ولَا يجوز لَهم أَنْ يذْبحوا قَبلَ طُلُوِع الْفَجِر ِلأَنَّ وقْت الذَّبِح لَا يدخلُ إلَّا ِبطُلُوِع 
   .الْفَجِر 

 لُها  :قَو مواٍم يةٌ ِفي ثَلَاثَِة أَياِئزج ِهيو هدعاِن بمويِر وحلن   

، ولَو عقَلَ أُضِحيةً حتى مضت أَيام النحِر أَو ضاعت فَأَصابها بعد أَياِم النحِر فَلَيس علَيِه أَنْ يذْبحها ولَِكن يتصدق ِبها 
ى شرتِإنْ اشئًا ويا شهِمن كرتلَا يو حِإنْ ذَبالْكُلَّ و حذْبلُ أَنْ يالْأُولَى فَالْأَفْض دجو ا ثُمهرى غَيرتفَاش لَّتٍة فَضِحياةً ِللْأُض

اِنيةَ لَا غَير إنْ كَانت ِمثْلَ الْأُولَى أَو الْأُولَى لَا غَير أَجزأَه سواٌء كَانت ِقيمةُ الْأُولَى أَكْثَر ِمن ِقيمِة الثَّاِنيِة أَو أَقَلَّ وِإنْ ذَبح الثَّ
أَفْضلَ جاز وِإنْ كَانت دونها يضمن الزيادةَ ويتصدق ِبها ولَا يلْزمه أَنْ يذْبحهما جِميعا سواٌء كَانَ معِسرا أَو موِسرا ، 

انَ موِسرا فَكَذَِلك وِإنْ كَانَ معِسرا يلْزمه ذَبح الْكُلِّ ِلأَنَّ الْوجوب علَى الْغِني ِبالشرِع ابِتداًء لَا إنْ كَ: وقَالَ بعض أَصحاِبنا 
ِه ولَيع تنيعِة فَتِحيِة الْأُضاِئِه ِبِنيلَى الْفَِقِري ِبِشرعو لَه نيعتي اِء فَلَمراِنٍع إنْ ِبالشٍب ميِبع تبيعت ةً ثُمِليماةً سى شرتكَذَا إذَا اش

كَانَ غَِنيا علَيِه غَيرها وِإنْ كَانَ فَِقريا تجِزيِه هِذِه ِلما ذَكَرنا أَنَّ الْوجوب علَى الْغِني ِبالشرِع ابِتداًء لَا ِبالشراِء وعلَى هذَا 
وا إذَا ماتت الْمشتراةُ ِللتضِحيِة فَعلَى الْموِسِر مكَانها أُخرى ولَا شيَء علَى الْفَِقِري وِإنْ ولَدت الْأُضِحيةُ ولَدا ذَبحه معها قَالُ

نا ماِبنحأَص ِمنا ولَِدهِري إلَى وسا فَيِفيه نيعت وبجاِء ِلأَنَّ الْورا ِبالشِفيه نيعت وبجِة ِلأَنَّ الْواِجبِة الْوِحيذَا ِفي الْأُضقَالَ ه 
الْو حذَب ِجبقُولُونَ لَا يا ينابحكَانَ أَصا وهلَدا وهعبتي لَم تلَدا إذَا وِبه يحضِلي وِسرا الْماهرتاةُ الَِّتي اشا الشأَمو لَولَِد ، و

   تصدق ِبِه جاز ِلأَنَّ الْحق لَم يِسر إلَيِه ولَِكنه متعلِّق ِبها فَهو كَِجلِْدها وِخطَاِمها وِإنْ

ح لَدالْو كسِإنْ أَمِع ويِنِه ِفي الْبِبثَمِتِه ِفي الْأَكِْل وِبِقيم قدصت أَكَلَه أَو هاعِبِه قَالَ ِفي ب قدصِح تالذَّب امأَي تضى مت
 ِدينجلَ : الْخقَب هحِإنْ ذَبِه وكِْم أُمكَح هكْمكُونُ حيو أَهزأَج الْأُم دعى بحالْأَض موي لَدالْو حةُ فَذَبِحيالْأُض تلَدإذَا و

 ِحلُّ أَكْلُها لَا يِحهِبِه ذَب قدصتيو.   

 لُهِك   :قَوسنِشي إلَى الْمماِء الَِّتي لَا تجرلَا الْعاِء ورولَا الْعاِء ويمى ِبالْعحضلَا يو   

 حذْبالْم وهو  

   ولَا ِبالْعجفَاِء  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو }عبا أَرايحِفي الض ِزئجا ، لَا يهضرم نيةُ الْبِريضالْما ، وهجرع نياُء الْبجرالْعا ، وهروع نياُء الْبروالْع 
  : أَي لَا ِنقْي لَها وهو الْمخ ِلِشدِة الْهزاِل ، قَولُه } والْعجفَاُء الَِّتي لَا تنِقي 
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   ِن أَو الذَّنِب ولَا يجوز مقْطُوعةُ الْأُذُ 

 لَامِه السلَيالْأُذُنَ { قَالَ عو ، نيفُوا الْعشتكَالْأُذُِن } اس ودقْصم وضع وفَه با الذَّنأَما ومهتلَاموا ساُطْلُب أَي.  

 لُهقَو :  

 ِقيا فَِإنْ بهبذَن ا أَوأُذُِنه أَكْثَر بلَا الَِّتي ذَهو ازِب جالذَّن الْأُذُِن أَو أَكْثَر    

وكَذَا حكْم الْأَلْيِة واختلَفَت الروايةُ عن أَِبي حِنيفَةَ ِفي ذَِلك فَرِوي عنه أَنه إنْ كَانَ الذَّاِهب ِمن الْأُذُِن أَو الذَّنِب الثُّلُثَ فَما 
  .ر ِمن الثُّلُِث لَم يجِزِه فَجعلَ الثُّلُثَ ِفي حد الْقَِليِل ِلأَنه تنفُذُ ِفيِه الْوِصيةُ ِمن غَيِر ِرضا الْورثَِة دونه أَجزاه وِإنْ كَانَ أَكْثَ

دِعلَ الثُّلُثُ ِفي حفَج ازِإنْ كَانَ أَقَلَّ جو زجي الثُّلُثَ لَم إنْ كَانَ الذَّاِهب هنع ِويرو لَامِه السلَيِلِه عالثُّلُثُ {  الْكَِثِري ِلقَوو
 وا ِبِه } كَِثريرقَد مهى أَنركَاِم أَلَا تالْأَح كِْم الْكُلِّ ِفي كَِثٍري ِمنِفي ح عبِلأَنَّ الر زجي لَم عبالر إنْ كَانَ الذَّاِهب هنع ِويرو

ب الدِم ِفي الْحلِْق وِعند أَِبي يوسف إذَا بِقي أَكْثَر ِمن النصِف أَجزأَه وِإنْ ذَهب أَكْثَر ِمنه لَم يجِزِه وِإنْ مسح الرأِْس ووجو
 فَغلَب الْحظْر ، وِفي الثَّاِنيِة يجوز وقَولُ كَانَ الذَّاِهب النصف فَِفيِه ِروايتاِن إحداهما لَا يجوز ِلاجِتماِع الْحظِْر ، والِْإباحِة

  .محمٍد ِقيلَ مع أَِبي حِنيفَةَ 

ادا زمالْقَِليِل و دِنيفَةَ أَنَّ الثُّلُثَ ِفي حأَِبي ح دِعن رالْأَظْهو ، فوسأَِبي ي عِة مايِفي الِْهدو   

   .علَيِه ِفي حد الْكَِثِري 

 لُهاِء   :قَومى ِبالْجحضأَنْ ي وزجيو   

 لُها قَوِنهقَر ِغلَاف ركَسالَِّتي ان ِهياُء ومالْقَض كَذَِلكا وضاُء أَيلْحى الْجمستا ِخلْقَةً ونَ لَهالَِّتي لَا قَر ِهيو  

  ِصيالْخو   

غَي ا ِمنملَح بأَطْي هِنيفَةَ ِلأَنو حقَالَ أَب ِصيِتِه : ِر الْخيصخ ِمن با ذَهِمم فَعِمِه أَنِفي لَح ادا زم.  

 لُهقَو :  

   والثَّولَاِء  

ا إذَا كَانأَم ِلفتعت تذَا إذَا كَانهاِئِم وهوٍد ِفي الْبقْصم رقْلَ غَيةُ ِلأَنَّ الْعوننجالْم ِهيكَّاُء وا الصأَمِزيِه وجلَا ي ِلفتعلَا ت ت
 ازةٌ ِخلْقَةً جِغريا أُذُنٌ صلَه تا إذَا كَانأَماِء والْفُقَر قِبالْأُذُِن ح فَات ها ِلأَنى ِبهحضأَنْ ي وزجا ِخلْقَةً لَا يالَِّتي لَا أُذُنَ لَه ِهيو

جوم وضانَ ِفي ِلأَنَّ الْعقْصلَا نِفي الِْجلِْد و وا همإن برِلأَنَّ الْج ازةً جِمينس تاُء إنْ كَانبرا الْجأَماِنٍع وم رغَي هرِصغو ود
إح فوسأَِبي ي ناِن عتايا ِروا فَِفيهانَ لَهنالَِّتي لَا أَس ِهياُء ومتا الْهأَمِم وا اللَّحهأَكْثَر ِقيا ِبالْأُذُِن فَقَالَ إنْ بهربتا اعماهد

   .أَجزأَت وِإلَّا فَلَا ، وِفي الروايِة الْأُخرى إذَا بِقي لَها ما تعتِلف ِبِه أَجزأَه ِلأَنَّ الْمقْصود ِمنها الْأَكْلُ ِبها 
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 لُهقَو:   ةُ ِمنِحيالْأُضِم ونالْغقَِر ، والْبالِْإِبِل ، و   

ولَا يجوز ِفيها شيٌء ِمن الْوحِش فَِإنْ كَانَ متولِّدا ِمن الْأَهِلي ، والْوحِشي فَِإنَّ الْمعتبر ِفي ذَِلك الْأُم ِلأَنها ِهي الْأَصلُ ِفي 
ب علَى الشاِة يضحى ِبالْولَِد وكَذَا إذَا كَانت الْبقَرةُ أَهِليةً نزا علَيها ثَور وحِشي فَِإنْ كَانَ علَى التبِعيِة حتى إذَا نزا الذِّئْ

 لُهلَِد قَوى ِبالْوحضأَنْ ي زجي كِْس لَمالْع :  

 ا إلَّا الضاِعدُء فَصيكُلِِّه الش ذَِلك ِمن ِزئجي ِزئجي هِمن ذَعأْنُ فَِإنَّ الْج   

يعِني إذَا كَانَ عِظيما ِبحيثُ إذَا خِلطَ ِبالثَّنايا يشتِبه علَى الناِظِر ِمن بِعيٍد فَالْجذَع ِمن الضأِْن ما تم لَه ِستةُ أَشهٍر ، وِقيلَ 
لْمعِز ما لَه سنةٌ وطَعن ِفي الثَّاِنيِة وِمن الْبقَِر ما لَه سنتاِن وطَعن ِفي الثَّاِلثَِة وِمن الِْإِبِل ما لَه خمس سبعةٌ ، والثَِّني ِمنها وِمن ا

ر ِمن الضأِْن أَفْضلُ ِمن الْأُنثَى إذَا استويا ، ِسِنني وطَعن ِفي الساِدسِة ويدخلُ ِفي الْبقَِر الْجواِميس ِلأَنها ِمن ِجنِسها ، والذَّكَ
   .والْأُنثَى ِمن الْبقَِر أَفْضلُ ِمن الذَّكَِر إذَا استويا 

 لُهِة   :قَوِحيِم الْأُضلَح أْكُلُ ِمنيو   

الْباِئس الَِّذي أَصابه ضرر الْجوِع وتبين علَيِه أَثَر الْبؤِس ِبأَنْ يمد يده } ِقري فَكُلُوا ِمنها وأَطِْعموا الْباِئس الْفَ{ قَالَ اللَّه تعالَى 
 لُهقَو اجتحالْم ِمنالز وِقيلَ هك وإلَي :  

  ِخرديو   

 لَامِه السلَيِلِه عوا { ِلقَوِخرادا وهافَةً ِللْأَقَاِرِب قَالَ الْ} فَكُلُوا ِمنالثُّلُثَ ِضي ِخرديا ِبالثُّلُِث وهِمن قدصتلُ أَنْ يالْأَفْض ِدينجخ
 لُهقَو ازا جهٍء ِمنيِبش قدصتي ِإنْ لَمفِْسِه والثُّلُثَ ِلنو ، :  

   ويستحب أَنْ لَا ينِقص الصدقَةَ ِمن الثُّلُِث  

هو الَِّذي يتعرض ويِريك نفْسه ولَا : هو الَِّذي يسأَلُ ، والْمعتر : فَالْقَاِنع } وأَطِْعموا الْقَاِنع ، والْمعتر { قَوِلِه تعالَى ِفيها ِل
 لَامِه السلَيقَالَ عأَلُك ، وسوا { يِخراد ا أَوها} كُلُوا ِمنفَص قدصفَِإنْ ت ارخاِلادو ، اماِلاطِّعثَلَاثًا الْأَكْلُ ، و اتالِْجه تر

 لُهِم قَواقَةُ الدا إرهِمن ادرِلأَنَّ الْم أَهزا أَجهٍء ِمنيِبش قدصتي ِإنْ لَملُ وأَفْض وا فَهِميِعهِبج :  

   ويتصدق ِبِجلِْدها  

  : نه جزٌء ِمنها قَولُه ِلأَ

   أَو يعملُ ِمنه آلَةً تستعملُ ِفي الْبيِت  

ضِحيِتها كَالنطَِع ، والِْجراِب ، والِْغرباِل ولَا بأْس أَنْ يتِخذَه فَروا ِلنفِْسِه وقَد رِوي أَنَّ عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها اتخذَت ِجلْد أُ
ِسقَاًء وِلأَنه يجوز أَنْ ينتِفع ِبلَحِمها فَكَذَا ِبِجلِْدها ولَا بأْس أَنْ يشتِري ِبِه ما ينتِفع ِبعيِنِه ِفي الْبيِت مع بقَاِئِه ِمثْلُ الْمنخِل ، 
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هتسا يِري متشلَا يو ِر ذَِلكغَياِب والِْجرو هِطيعأَنْ ي لَه سلَيِن واللَّبطَِة ، والِْحناِر ، وزالْأَبالِْملِْح ، ولِّ ، وكَالْخ هنيع لَك
 ِبالْفُلُوِس أَو ماللَّحو ، الِْجلْد اعِحيِح فَِإنْ بلَى الصِزلَِة الِْجلِْد عنذَا ِبمِفي ه ماللَّحا ، واِرهزةَ جرطَِة أُجالِْحن اِهِم أَورالد

قَلَتتةَ انبِنِه ِلأَنَّ الْقُرِبثَم قدصت   

   .إلَى بدِلِه 

 لُهقَو:   حالذَّب ِسنحِدِه إنْ كَانَ يِبي هتِحيأُض حذْبلُ أَنْ يالْأَفْضو ،   

ضلُ وقَد صح عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنه ساق ِمائَةَ بدنٍة فَنحر ِمنها ِبيِدِه نيفًا ِلأَنه ِعبادةٌ فَِإذَا وِليه ِبنفِْسِه فَهو أَفْ
يانَ ِبغعتاس حالذَّب ِسنحا إذَا كَانَ لَا يأَماِقي والْب رحا فَنِليةَ عبرطَى الْحأَعو نيِستِه ولَيِلِه عا ِلقَوهدهشأَنْ ي ِغي لَهبنيِرِه و

يا فَاِطمةُ ِبنت محمٍد قَوِمي فَاشهِدي أُضِحيتك فَِإنه يغفَر لَك ِبأَوِل قَطْرٍة تقْطُر ِمن دِمها كُلُّ ذَنٍب { السلَام ِلفَاِطمةَ 
ي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني لَا شِريك لَه أَما إنه يجاُء ِبلَحِمها ودِمها فَيوضع ِفي عِملِْتيِه وقُوِلي إنَّ صلَاِت

ِلآِل : م لَهم وِللْمسِلِمني عامةً ؟ فَقَالَ ِميزاِنك وسبعونَ ِضعفًا فَقَالَ أَبو سِعيٍد الْخدِري يا نِبي اللَِّه هذَا ِلآِل محمٍد خاصةً أَ
   .} محمٍد خاصةً وِللْمسِلِمني عامةً 

 لُهقَو:   اِبيا الِْكتهحذْبأَنْ ي هكْريو   

ِرِه أَجِبأَم ِلمسا الْمهحا فَِإنْ ذَبِلهأَه ِمن سلَي وهةٌ وبا قُرهِلأَن هكْريو أَهز.   

 لُها   :قَوِهملَيانَ عملَا ضا ومهنأَ عزِر أَجةَ الْآخِحيا أُضمهاِحٍد ِمنكُلُّ و حلَاِن فَذَبجِإذَا غَِلطَ رو   

كَانَ أَه نا ِبكُلِّ مِعينتسم اِلكالْم ارِح فَصا ِللذَّبتنيعت ا قَدمهلَالَةٌ ِلأَند ا لَهِح إذْنلًا ِللذَّب.  

 فَرقَالَ زِر : ويِرِه ِبغاةَ غَيا شمهاِحٍد ِمنكُلُّ و حا إذَا ذَبندِعن ِرِه ثُمِر أَميِرِه ِبغاةَ غَيش حذَب هِة ِلأَنِحيالْأُض نع وزجلَا يو نمضي
ِمنهما مسلُوخته ِمن صاِحِبِه ولَا يضمنه ِلأَنه وِكيلُه دلَالَةً فَِإنْ كَانا قَد أَكَلَا ِمنها فَلْيحاِللْ كُلُّ واِحٍد أَمِرِه أَخذَ كُلُّ واِحٍد 

ضِحيِة ِلأَنه ملَكَها ِبساِبِق الْغصِب ِمنهما صاِحبه ويجِزيِهما وِإنْ غَصب شاةً فَضحى ِبها ضِمن ِقيمتها وجازت عن الْأُ
 فَرز دِعنِح والذَّب دعإلَّا ب الِْملْك تثْبي ِح فَلَما ِبالذَّبهنمضي هِزيِه ِلأَنجلَا ي هفَِإن عودا الْمى ِبهحاةً فَضش ا إذَا أُوِدعِبِخلَاِف م

جِفي الْو وزجلَا ي لَمأَع اَللَّهِن ويه.   
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   األيمان  كتاب 

أَي الْقُوِة وِمنه قَولُ الشاِعِر إذَا ما } لَأَخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني { الْأَيمانُ جمع يِمٍني والْيِمني ِفي اللُّغِة ِهي الْقُوةُ قَالَ اللَّه تعالَى 
 تلَقَّاها عرابةُ ِبالْيِمِني أَي ِبالْقُوِة وعرابةُ اسم رجٍل معدوٍد ِمن الصحابِة وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن عقٍْد قَِوي رايةٌ رِفعت ِلمجٍد

ِزميا ِلأَنَّ الْعِبه قْدذَا الْعه يمسِك ورالت ِل أَولَى الِْفعع اِلفالْح مزِبِه ع اللَّه هِحما قَالَ رى ِبهقَوتةَ ت  

  الْكَِذب دمعتاٍض يٍر ملَى أَمع ِلفالْح ِهي وسمٍو فَالْغِمِني لَغيٍة وِقدعنِمٍني ميوٍس وِمِني غَمٍب يرلَى ثَلَاثَِة أَضانُ عمالْأَي
   ِفيِه 

 ٍء قَديلَى شع ِلفحِمثْلُ أَنْ ي قَعي قَدو لْهفْعي لَم هِعلِْمِه أَن عم لَهفَع لَقَد لْهفْعي ٍء لَميلَى شع أَو ِعلِْمِه ِبذَِلك عم لَها فَعم لَهفَع
 وهو كَاِذب أَو يدعى علَيِه حق فَيحِلف واَللَِّه ما ِلهذَا علَي دين: علَى الْحاِل أَيضا ولَا يختص ِبالْماِضي ِمثْلُ أَنْ يقُولَ 

ِباَللَِّه ما يستِحقُّه علَي مع ِعلِْمِه ِباسِتحقَاِقِه فَهِذِه كُلُّها يِمني الْغموِس ِلأَنه يقْطَع ِبها حق الْمسِلِم والتجري علَى اللَِّه تعالَى 
  موسا ِلأَنها تغِمس صاِحبها ِفي الناِر قَولُه وسميت غَ

   فَهذَا الْيِمني يأْثَم ِبها صاِحبها  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } ارالن اللَّه لَهخا أَدِباَللَِّه كَاِذب لَفح نم { لُهقَو  

   ار ولَا كَفَّارةَ لَها إلَّا اِلاسِتغفَ 

الْآيةَ ولَم } إنَّ الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمنا قَِليلًا أُولَِئك لَا خلَاق لَهم ِفي الْآِخرِة { يعِني مع التوبِة ِلقَوِلِه تعالَى 
 لَامِه السلَيقَالَ عةَ والْكَفَّار ذْكُري }ِف ثَلَاثٌ ِمنحالز ِمن ارالِْفرِن وياِلدالْو قُوقعو وسمالْغ ِمنياِئِر الْيةٌ }  الْكَبا كَِبريهِلأَنو

   ِمن الْكَباِئِر فَلَا يؤثِّر ِفيها الْكَفَّارةُ ِلأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْكَفَّارةَ ِفي

الْعِة وِقدعنِمِني الْمى الْينعا ِلأَنَّ الْمقِْدهلَى عقَاُء عالْب ِصحلَا ي هوِس ِلأَنمِفي الْغ روصتلَا ي ذَِلكو قْدالْعِفيِه الِْحلُّ و روصا تم قْد
 هقَاِرنِع الَِّذي ييكَالْب ِقدعنا فَلَا تهقَاِرنثُ يالِْحن وها وِلِحلِّه وِجبِع الَِّذي الْميةُ الْبورصثُ ودا الْحهقَاِرنلَاةُ الَِّتي يالصو قالِْعت

عيا فَِإنَّ الْبعا ممِكلَاه جرخو رالْآخ قتأَعِكيلُ والْو اعِقِه فَبِبِعت ركِّلَ آخويِدِه وبِع عيلًا ِببجكِّلَ روأَنْ ي قالِْعت هقَاِرني ِقدعنلَا ي 
ودعلَى أَنْ لَا يِم عزالْعالِْإقْلَاِع وِم ودالَاٍت النلَى ثَلَاِث حع ذَِلكو فَارِتغإلَّا اِلاس لُهقَوو   

 لُهقَو  

 لًا يأَو لَهفْعِل أَنْ يقْبتسِر الْملَى الْأَمع ِلفالْح ةُ ِهيِقدعنالْم ِمنيالْيةُ والْكَفَّار هتلَِزم ِنثَ ِفي ذَِلكفَِإذَا ح لَهفْع   

 قَدا واتكُونُ إثْبي قَد ذَِلكفِْيِه ونِل وقِْت ِفي الِْفعالْو ناِلي عالْخ ولُ هسرفَالْم رفَوو قَّتؤملٌ وسراٍم مثَلَاثَةُ أَقْس ِقدعنالْم ثُم
فَالِْإثْبات واَللَِّه لَأَضِربن زيدا والنفْي لَا أَضِرب زيدا فَِفي الْأَوِل مادام الْحاِلف والْمحلُوف علَيِه قَاِئميِن لَا يحنثُ يكُونُ نفْيا 
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لَ الْما فَِإنْ فَعدثُ أَبنحِفي الثَّاِني لَا يِنثَ وا حمهدأَح لَكِإنْ هو ِقدعنلَا تةُ والْكَفَّار هتلَِزمِنثَ وةً حاِحدةً ورِه ملَيع لُوفح
وِض الْيمي ا لَمثُ منحذَا لَا ياٌء فَهِفيِه مو موذَا الْكُوِز الْياَء الَِّذي ِفي هالْم نبراَللَِّه لَأَشِمثْلُ و قَّتؤالْما وثَاِني ِمنيفَِإذَا الْي م

مضى ولَم يفْعلْ حِنثَ ولَِزمته الْكَفَّارةُ فَِإنْ مات قَبلَ مِضي الْيوِم لَا يحنثُ ِبالِْإجماِع وِإنْ صب الْماَء الَِّذي ِفي الْكُوِز قَبلَ 
 فوسو يقَالَ أَبا ومهدثْ ِعننحي ِم لَموالْي ِضيم :حِه يلَيع لُوفحالْمو اِلفالْح اما دأَنَّ م اِصلُهحِم ووالْي ِضيم دثُ ِعنن

ف قَاِئميِن ِفي الْوقِْت لَا يحنثُ فَِإذَا فَات الْوقْت وحده والْحاِلف والْمحلُوف علَيِه قَاِئماِن حِنثَ ِبالِْإجماِع فَِإنْ مات الْحاِل
  .والْوقْت لَا يحنثُ ِبالِْإجماِع وِإنْ فَات الْمحلُوف علَيِه وبِقي الْوقْت والْحاِلف بطَلَت الْيِمني ِعندهما فَلَا يحنثُ 

 فوسو يقَالَ أَبو :اما أَنَّ ِقيمهدلَ ِعنِلأَنَّ الْأَص موى الْيضثُ إذَا منحي فَعري هاتِمِني فَفَوِعقَاِد الْيطٌ ِلانرِه شلَيلُوِف عحالْم 
واَللَِّه لَأَشربن الْماَء الَِّذي ِفي هذَا الْكُوِز وِإذَا هو لَيس ِفيِه ماٌء فَِإنه : الْيِمني وِعند أَِبي يوسف لَيس ِبشرٍط وذَِلك ِبأَنْ يقُولَ 

   ا يحنثُ ِعندهما وِعنده يحنثُ ِمن ساعِتِه إنْ كَانَ يعلَم أَنه ِبلَالَ

يِميِنِه ماٍء ِفيِه حِنثَ ِباِلاتفَاِق وعن أَِبي حِنيفَةَ لَا يحنثُ عِلم أَو لَم يعلَم وهو قَولُ زفَر وأَما يِمني الْفَوِر فَهو أَنْ يكُونَ ِل
سبب فَدلَالَةُ الْحاِل توِجب قَصر يِميِنِه علَى ذَِلك السبِب وذَِلك كُلُّ يِمٍني خرجت جوابا ِلكَلَاٍم أَو ِبناًء علَى أَمٍر فَتتقَيد ِبِه 

إنْ خرجت فَأَنِت طَاِلق فَقَعدت ساعةً ثُم خرجت لَا تطْلُق وكَذَا لَو : الَ ِبدلَالَِة الْحاِل نحو أَنْ تتهيأَ الْمرأَةُ ِللْخروِج فَقَ
وِرِه إنْ ضربته فَعبِدي حر فَمكَثَ ساعةً ثُم ضربه بعد ذَِلك لَم يحنثْ ِلأَنه يقَع علَى فَ: أَراد أَنْ يضِرب عبده فَقَالَ رجلٌ 
  .ولَم يوجد شرطُ ِحنِثِه ِفي فَوِرِه 

 كَذَا إذَا قَالَ لَهو : هى فَِإندغتِتِه ويإلَى ب بذَهو هعم دغتي فَلَم رِدي حبت فَعيدغِإنْ تك وعى مدغاَللَِّه لَا أَتِعي فَقَالَ وم دغت
إذَا فَعلْت كَذَا ولَم أَفْعلْ كَذَا فَعبِدي حر : ِه الْوجوِه كُلِّها اسِتحسانا والِْقياس أَنْ يحنثَ ولَو قَالَ ِلرجٍل لَا يحنثُ ِفي هِذ
ثُم لَم أَفْعلْ كَذَا فَهو : حِنثَ وِإنْ كَانَ قَالَ هو علَى الْفَوِر فَِإنْ لَم يفْعلْ الْمحلُوف علَيِه علَى أَثَِر ِفعِلِه : قَالَ أَبو حِنيفَةَ 

  .كَذَا فَهو علَى الْأَبِد 

 فوسو يقَالَ أَبو : دمحقَالَ مِر ولَى الْفَوا عمِكلَاه :لَوِر ولَى الْفَوع هأَن رح تك فَأَنِربأَض ت فَلَمِدِه إنْ قُمبإذَا قَالَ ِلع 

 ا فَقَالَتمهأَِتِه ِدررانُ ِلامكْرالس بهت فَقَالَ : ووحي إذَا صِمن هِردتست كا : إنهِمن هدرتفَاس ِت طَاِلقك فَأَنته ِمنددرتإذَا اس
ها ولَو حلَف غَِرميه لَا يخرج ِمن الْبلَِد إلَّا ِبِإذِْنِه فَقَضاه دينه ثُم ِفي ساعِتِه وهو سكْرانٌ لَم يحنثْ ويكُونُ يِمينه جوابا ِلكَلَاِم

   خرج ِبغيِر إذِْنِه لَم يحنثْ كَذَا ِفي الْيناِبيِع

 لُهقَو  

   الَ والْأَمر ِبِخلَاِفِه ويِمني اللَّغِو أَنْ يحِلف علَى أَمٍر ماٍض وهو يظُن أَنه كَما قَ 

ِمثْلُ واَللَِّه لَقَد فَعلْت كَذَا وهو يظُن أَنه صاِدق أَو واَللَِّه ما فَعلْت وهو لَا يعلَم أَنه قَد فَعلَ وقَد يكُونُ علَى الْحاِل ِمثْلُ أَنْ 
هأَن ِلفحِعيٍد فَيب ا ِمنصخى شرا أَكَلْت ياَللَِّه مو أَو هرغَي وفَِإذَا ه ابغُر هأَن ِلفحا فَيى طَاِئرري و أَورمع وفَِإذَا ه ديز 
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ن قَوِلِهم لَا واَللَِّه ، بلَى واَللَِّه ِمن إنَّ يِمني اللَّغِو ما يجِري علَى الْأَلِْسنِة ِم: الْيوم وقَد أَكَلَ فَهذَا كُلُّه لَغو لَا ِحنثَ ِفيِه وِقيلَ 
 لُهِبِه قَو دتعاِقطُ الَِّذي لَا يالس الْكَلَام وِة هِفي اللُّغ واللَّغو ِتقَاٍد ِفي ذَِلكِر اعغَي  

   فَهِذِه الْيِمني نرجو أَنْ لَا يؤاِخذَ اللَّه ِبها صاِحبها  

: الْجواب عنه ِمن وجهيِن : قَد أَخبر اللَّه تعالَى أَنه لَا يؤاِخذُ ِبها علَى الْقَطِْع فَِلم علَّقَه ِبالرجاِء والشك قُلْنا : يلَ فَِإنْ ِق

ِذي أَراده اللَّه أَم لَا ِلِلاخِتلَاِف ِفي تفِْسِريِه وعدِم الِْعلِْم ِبالتوصِل إلَى أَحِدِهما أَنَّ اللَّغو الَِّذي فَسرناه لَم يعلَم قَطْعا أَنه هو الَّ
جاُء رجاِء طَمٍع ورجاِء تواضٍع فَيجوز أَنْ يكُونَ هذَا الر: نرجو والثَّاِني أَنَّ الرجاَء علَى ضربيِن : حِقيقَِتِه فَِلهذَا قَالَ 

ولَا يكُونُ اللَّغو إلَّا ِفي الْيِمِني ِباَللَِّه أَما إذَا حلَف ِبطَلَاٍق أَو عتاٍق علَى أَمٍر : تواضعا ِللَِّه تعالَى قَالَ ابن رستم عن محمٍد 
   ق والْعتاق وكَذَا إذَا حلَف ِبنذٍْر لَِزمه ذَِلكماٍض وهو يظُن أَنه صاِدق فَِإذَا هو كَاِذب وقَع الطَّلَا

 لُهقَو  

   والْعاِمد ِفي الْيِمِني والناِسي والْمكْره سواٌء  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } ِمنيالْيو اقتالْعو الطَّلَاق ِجد نلُهزهو ِجد نهثَلَاثٌ ِجد {و حبسأَنْ ي ادا إذَا أَراِطئُ كَمالْخ كَذَِلك
 لُهاِمِد قَوكَالْع وفَه ِمنياِنِه الْيلَى ِلسى عرفَج  

   ومن فَعلَ الْمحلُوف علَيِه عاِمدا أَو ناِسيا أَو مكْرها فَهو سواٌء  

ِدمعنلَا ي ِقيِقيلَ الْحِط فَِإنْ ِقيلَ ِلأَنَّ الِْفعرقُِّق الشحونٌ ِلتنجم ِه أَولَيى عمغم وهو لَهكَذَا إذَا فَعطُ ورالش وهاِه وِبالِْإكْر  :

لَيةُ عالْكَفَّار ِجبِغي أَنْ لَا تبنوِن فَينجِللْم بلَا ذَنِب وِر الذَّنتِل سِلأَج تِرعةُ شالَةَ الْكَفَّارِه حلَيع لُوفحلَ الْمِه إذَا فَع
الْحكْم وهو وجوب الْكَفَّارِة داِئر مع دِليِل الذَّنِب وهو الِْحنثُ لَا مع حِقيقَِة الذَّنِب كَوجوِب اِلاسِتبراِء فَِإنه : الْجنوِن قُلْنا 

وهو اسِتحداثُ الِْملِْك لَا مع حِقيقَِة الشغِل حتى أَنه يِجب وِإنْ لَم يوجد الشغلُ أَصلًا ِبأَنْ داِئر مع دِليِل شغِل الرِحِم 
   اشترى جاِريةً ِبكْرا أَو اشتراها ِمن امرأٍَة

 لُهقَو  

   ِه كَالرحمِن الرِحيِم والْيِمني ِباَللَِّه تعالَى أَو ِباسٍم ِمن أَسماِئ 

أَسماُء اللَِّه علَى ضربيِن ِمنها ما لَا اشِتراك ِفيِه ِمثْلُ اللَِّه والرحمِن : ِلأَنَّ تعِظيم اسِم اللَِّه تعالَى واِجب وِمن أَصحاِبنا من قَالَ 
نها ما هو مشترك ِمثْلُ الْكَِبِري والْعِزيِز والْقَاِدِر فَِإنْ أَراد ِبِه الْيِمني كَانَ يِمينا وِإنْ لَم يِرد ِبِه فَالْحِلف ينعِقد ِبِه ِبكُلِّ حاٍل وِم

  . الظَّاِهر أَنَّ الْحاِلف قَصد يِمينا صِحيحةً الْيِمني لَم يكُن يِمينا وذَكَر أَبو الْحسِن الِْقسميِن فَجعلَهما يِمينا ولَم يفِْصلْ ِلأَنَّ
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   قَولُه أَو ِبِصفٍَة ِمن ِصفَاِت ذَاِتِه كَقَوِلِه وِعزِة اللَِّه وجلَاِلِه وِكبِرياِئِه  

انَ ِمن ِصفَاِت ذَاِتِه كَانَ ِبِه حاِلفًا وما كَانَ ِمن ِصفَاِت الذَّاِت وِصفَاِت الِْفعِل فَما كَ: اعلَم أَنَّ ِصفَاِت اللَِّه علَى ضربيِن 
ِصفَاِت ِفعِلِه لَا يكُونُ ِبِه حاِلفًا والْفَرق بينهما أَنَّ كُلَّ ما وِصف اللَّه ِبِه ولَم يجز أَنْ يوصف ِبِضدِه فَهو ِمن ِصفَاِت ذَاِتِه 

 والْقُوِة وما جاز أَنْ يوصف ِبِه وِبِضدِه فَهو ِمن ِصفَاِت ِفعِلِه كَرحمِتِه وغَضِبِه فَِإذَا ثَبت هذَا قُلْنا من حلَف كَالِْعلِْم والْقُدرِة
: ِت ذَاِتِه كَانَ ِبِه حاِلفًا كَالْحاِلِف ِباسِمِه تعالَى وِإذَا قَالَ ِبقُدرِة اللَِّه أَو ِبعظَمِتِه أَو ِبِعزِتِه أَو ِبقُوِتِه أَو ما أَشبه ذَِلك ِمن ِصفَا

   وقُدرِة اللَِّه صار كَأَنه قَالَ واَللَِّه الْقَاِدِر

 لُهقَو  

   إلَّا قَولَه وِعلِْم اللَِّه فَِإنه لَا يكُونُ يِمينا  

 يِمينا ِلأَنه ِمن ِصفَاِت ذَاِتِه إلَّا أَنهم استحسنوا أَنْ لَا يكُونَ يِمينا ِلأَنَّ الِْعلْم قَد يراد إذْنه الْمعلُوم وكَانَ الِْقياس ِفيِه أَنْ يكُونَ
إلَّا أَنْ يِريد ِبِه الِْعلْم الَِّذي هو الصفَةُ : يِمينا قَالُوا يقَالُ اللَّهم اغِْفر لَنا ِعلْمك ِفينا أَي معلُومك ومعلُوم اللَِّه غَيره فَلَا يكُونُ 

ويبقَى وجه { ووجِه اللَِّه فَهو يِمني ِلأَنَّ الْوجه يراد ِبِه الذَّات قَالَ اللَّه تعالَى : فَِإنه يكُونُ يِمينا ِلزواِل اِلاحِتماِل وِإنْ قَالَ 
 كبإذَا قَالَ } ر ِدينجِنيفَةَ : قَالَ الْخأَِبي ح دا ِعنا ِفيِهمِمينكُونُ يِه اللَِّه لَا يجواللَِّه و قحو.  

 فوسو يقَالَ أَبا : وا ِفيِهمِمينكُونُ يي.  

أَنَّ حقَّه علَى ِعباِدِه طَاعته ولَم يرو عنه ِفي وجِه اللَِّه شيٌء وروى لَا يكُونُ يِمينا ِل: وقَالَ محمد ِفي قَوِلِه وحق اللَِّه 
ينِويها وكَذَا لَا إلَه إلَّا اللَّه لَأَفْعلَن كَذَا لَا يكُونُ يِمينا إلَّا أَنْ : الْكَرِخي عن أَِبي حِنيفَةَ ِفي وجِه اللَِّه يكُونُ يِمينا ولَو قَالَ 

سبحانَ اللَِّه واَللَّه أَكْبر لَأَفْعلَن وكَذَا ِبسِم اللَِّه إذَا عنى ِبِه الْيِمني كَانَ يِمينا وعن محمٍد أَنَّ ِبسِم اللَِّه يِمني علَى كُلِّ حاٍل 
ِللَِّه علَي أَنْ لَا : ِه وجبروِت اللَِّه فَهو يِمني ِلأَنه ِمن ِصفَاِت الذَّاِت وِإنْ قَالَ وملَكُوِت اللَّ: ِلوجوِد حرِف الْقَسِم ولَو قَالَ 

   أُكَلِّم فُلَانا فَلَيس ِبيِمٍني إلَّا أَنْ ينِويها فَِإنْ نوى ِبها الْيِمني ثُم كَلَّمه حِنثَ وعلَيِه الْكَفَّارةُ

قَو لُه  

   وِإنْ حلَف ِبِصفٍَة ِمن ِصفَاِت الِْفعِل كَغضِب اللَِّه وسخِطِه لَم يكُن حاِلفًا  

ِبه ربعةَ يمحِة اللَّه ِلأَنَّ الرمحرو لُهكَذَا قَوِمٍني وِبي سلَي ذَِلكو ارالنو الِْعقَاب وطَ هخالسو بضِلأَنَّ الْغ ِة قَالَ اللَّهنالْج نا ع
  وقَد يراد ِبالرحمِة أَيضا وذَِلك كُلُّه لَا يكُونُ يِمينا قَولُه } فَِفي رحمِة اللَِّه هم ِفيها خاِلدونَ : { تعالَى 

   ه علَيِه وسلَّم والْقُرآِن والْكَعبِة ومن حلَف ِبغيِر اللَِّه لَم يكُن حاِلفًا كَالنِبي صلَّى اللَّ 

   هو بِريٌء ِمن النِبي أَو ِمن الْقُرآِن كَانَ حاِلفًا ِلأَنَّ التبري ِمنهما كُفْر: أَما إذَا قَالَ 

 لُهقَو  
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   ِه والْباُء كَقَوِلِه ِباَللَِّه والتاُء كَقَوِلِه تاللَِّه والْحِلف ِبحروِف الْقَسِم وحروفُه الْواو كَقَوِلِه واَللَّ 

فَالْباُء أَعم ِمن الْواِو والتاِء ِلأَنها تدخلُ علَى الْمظْهِر والْمضمِر فَتقُولُ حلَفْت ِباَللَِّه وحلَفْت ِبِه والْواو أَعم ِمن التاِء ِلأَنها 
ت لُهِن قَومحالرقُولُ تلَا تاللَِّه وقُولُ تاِئِه تماِئِر أَسونَ سالَى دعِم اللَِّه تةٌ ِباسصتخاُء مالتِصفَاِتِه واِء اللَِّه ومِميِع أَسلَى جلُ عخد  

 ِلِه اللَِّه لَأَفْعاِلفًا كَقَوكُونُ حفَي وفرالْح رمضت قَدكَذَا و لَن   

إنْ سكَّن حرف الِْإعراِب لَا يكُونُ يِمينا وِإنْ كَسره يكُونُ يِمينا : إذَا حِذف حرف الْقَسِم فَهو علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه : ويقَالُ 
للَِّه أَو ِباَللَِّه أَو تاللَِّه فَهو يِمني سواٌء نصب أَو كَسر أَو سكَّن ِلأَنه وِإنْ نصبه اختلَفُوا ِفيِه والصِحيح يكُونُ يِمينا وِإنْ قَالَ واَ

} قَالَ آمنتم لَه { ى قَد أَتى ِبحرِف الْقَسِم وِإنْ قَالَ ِللَِّه كَانَ يِمينا ِلأَنَّ اللَّام قَد تقَام مقَام الْباِء وتبدلُ ِمنها قَالَ اللَّه تعالَ

   والْمعنى واِحد} آمنتم ِبِه { وِفي آيٍة أُخرى 

 لُهقَو  

   وحق اللَِّه فَلَيس ِبحاِلٍف : وقَالَ أَبو حِنيفَةَ إذَا قَالَ  

ا يشِركُوا ِبِه شيئًا وِإذَا كَانَ الْحق ِعبارةً عن الطَّاعاِت والِْعباداِت وهو قَولُ محمٍد ِلأَنَّ حق اللَِّه علَى ِعباِدِه أَنْ يعبدوه ولَ
ى يوصف صار كَأَنه قَالَ والِْعباداِت لَأَفْعلَن وذَِلك لَا يكُونُ يِمينا وعن أَِبي يوسف أَنَّ قَولَه وحق اللَِّه يِمني ِلأَنَّ اللَّه تعالَ

يكُونُ يِمينا ِلأَنَّ الْحق هو اللَّه تعالَى : والْحق لَأَفْعلَن كَذَا قَالَ ابن أَِبي مِطيٍع : واَللَِّه الْحق ولَو قَالَ : ِبأَنه الْحق فَكَأَنه قَالَ 
ويعلَمونَ أَنَّ اللَّه هو { وقَالَ تعالَى } اَءهم لَفَسدت السموات والْأَرض ومن ِفيِهن ولَو اتبع الْحق أَهو{ قَالَ اللَّه تعالَى 
 ِبنيالْم قالْح {.  

و ِمنيي وِة هايِفي الِْهدو قُوقِبِه الْح فرعي قا ِلأَنَّ الْحِمينكُونُ يٍر لَا يصو نقَالَ أَبا ِلأَنَّ : ِإذَا قَالَ وِمينكُونُ يلَا ي لَنا لَأَفْعقح
   الْحق ِمن أَسماِء اللَِّه والْمنكَر يراد ِبِه تحِقيق الْوعِد

 لُهقَو  

    أَو أَشهد ِباَللَِّه فَهو حاِلف أُقِْسم أَو أُقِْسم ِباَللَِّه أَو أَحِلف أَو أَحِلف ِباَللَِّه أَو أَشهد: وِإذَا قَالَ  

ِلأَنَّ هِذِه الْأَلْفَاظَ مستعملَةٌ ِفي الْحِلِف وهِذِه الصيغةُ ِللْحاِل حِقيقَةً وتستعملُ ِلِلاسِتقْباِل ِبقَِرينٍة فَيكُونُ حاِلفًا ِفي الْحاِل 
ت قَالَ اللَّه ِمنيةُ يادهالشالَى وولُ اللَِّه : قَالُوا { عسك لَرإن دهشن { َقَال ثُم } ًةنج مهانمذُوا أَيخات { وِباَللَِّه ه ِلفالْحو

لَا بد ِمنها ِلاحِتماِل الِْعدِة والْيِمني  : لَا يحتاج إلَى النيِة وِقيلَ: الْمعهود الْمشروع وِبغيِرِه محظُور فَينصِرف إلَيِه وِلهذَا ِقيلَ 
قَِليلُ الْأَلَايا حاِفظٌ ِليِميِنِه إذَا ندرت ِمنه : آلَيت لَأَفْعلَن كَذَا فَهو يِمني ِلأَنَّ الْأَِليةَ ِهي الْيِمني قَالَ الشاِعر : ِبغيِر اللَِّه وِإنْ قَالَ 

  يةُ برت قَولُه الْأَِل
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   علَي عهد اللَِّه وِميثَاقُه فَهو يِمني : وكَذَِلك إنْ قَالَ  

 الْعهِد وكَذَا إذَا فَجعلَ الْعهد يِمينا والِْميثَاق ِعبارةٌ عن} وأَوفُوا ِبعهِد اللَِّه إذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ { ِلقَوِلِه تعالَى 
هو يِمني : وعهِد اللَِّه ولَم يقُلْ علَي عهد اللَِّه قَالَ أَبو يوسف : علَي ِذمةُ اللَِّه فَهو يِمني ِلأَنها كَالْعهِد أَما إذَا قَالَ : قَالَ 

} أَلَم أَعهد إلَيكُم يا بِني آدم { يكُونُ يِمينا ِلأَنَّ عهد اللَِّه هو أَمره قَالَ اللَّه تعالَى كَما ِفي قَوِلِه وحق اللَِّه وِعندهما لَا 

   وأَمر اللَِّه كَذَا ِفي شرِحِه: فَصار كُلُّه قَالَ } ولَقَد عِهدنا إلَى آدم : { وقَالَ 

 لُهقَو  

  ذْرن لَيعو لَياللَِّه ع ذْرن أَو   

 لَامِه السلَيِلِه عِمٍني { ِلقَوةُ يِه كَفَّارلَيِه فَعمسي ا لَمذْرن ذَرن نمفَاُء ِبِه وِه الْولَيفَع اهما سذْرن ذَرن نكَذَا إذَا قَالَ } مو : لَيع
فَه لَيِمني اللَِّه عي أَو ِمنييلُهالَى قَوعكُونُ إلَّا ِباَللَِّه تلَا ي ِمنيالْيفِْسِه ولَى نِمِني عاِب الْيِبِإجي حرص هِلأَن اِلفح و   

  

   ا إنْ فَعلْت كَذَا فَأَنا يهوِدي أَو نصراِني أَو مجوِسي أَو كَاِفر أَو مشِرك كَانَ يِمين: وِإنْ قَالَ  

حتى إذَا حِنثَ ِفي ذَِلك لَِزمته كَفَّارةُ يِمٍني وكَذَا إذَا قَالَ هو بِريٌء ِمن الْقُرآِن أَو ِمن الِْإسلَاِم إنْ فَعلَ كَذَا فَهو يِمني وكَذَا 
شهِر رمضانَ فَهو يِمني وهذَا كُلُّه إذَا حلَف علَى الْمستقْبِل أَما إذَا هو بِريٌء ِمن هِذِه الِْقبلَِة أَو ِمن الصلَاِة أَو ِمن : إذَا قَالَ 

 بن هو يهوِدي أَو نصراِني أَو كَاِفر إنْ كَانَ فَعلَ كَذَا وهو يعلَم أَنه فَعلَه قَالَ محمد: حلَف علَى الْماِضي ِمثْلُ أَنْ يقُولَ 
لَا يكْفُر : يكْفُر ِلأَنَّ كَلَامه خرج مخرج التحِقيِق وكَتب نصير بن يحيى إلَى ابِن شجاٍع يسأَلُه عن ذَِلك فَقَالَ : مقَاِتٍل 

 دا قَصمِإنو الْكُفْر ِقدتعي لَم وهِتقَاِد وِباِلاع ِلأَنَّ الْكُفْرِحيحالص وذَا ههقَالَِتِه وِفي م قدصأَنْ ي   

 لُهقَو  

   إنْ فَعلْت كَذَا فَعلَيِه غَضب اللَِّه أَو سخطُه فَلَيس ِبحاِلٍف : وِإنْ قَالَ  

 لُهقَو هِعقَاب ةُ اللَِّه أَونِه لَعلَيكَذَا إذَا قَالَ فَعو  

    إنْ فَعلْت كَذَا فَأَنا زاٍن أَو شاِرب خمٍر أَو آِكلُ ِربا أَو ميتةً فَلَيس ِبحاِلٍف :وكَذَِلك إنْ قَالَ  

ذَا فَأَنا مستِحلٌّ إنْ فَعلْت كَ: ِلأَنها معِصيةٌ ومرتِكبها لَا يكُونُ كَاِفرا وِلأَنَّ الْميتةَ قَد أُِبيحت ِعند الضرورِة وأَما إذَا قَالَ 
فَأَنا يهوِدي ومن أَدخلَ بين اسميِن : ِللْخمِر أَو ِللْميتِة أَو ِللربا فَِإنه يكُونُ حاِلفًا ِلأَنَّ معتِقد ذَِلك كَاِفر فَهو كَما إذَا قَالَ 

 واَللَِّه أَو واَللَِّه والرحمِن وِإنْ كَانَ ِبغيِر عطٍْف ِمثْلُ واَللَِّه اللَِّه أَو واَللَِّه الرحمِن فَهو حرف عطٍْف كَانَ يِمينيِن ِمثْلُ واَللَِّه
هو يهوِدي إنْ : ن محمٍد إذَا قَالَ واَللَِّه لَا أُكَلِّمك واَللَِّه لَا أُكَلِّمك فَهما يِميناِن وع: يِمني واِحد قَالَ أَبو يوسف إذَا قَالَ 

: فَعلَ كَذَا وهو نصراِني إنْ فَعلَ كَذَا وهو مجوِسي إنْ فَعلَ كَذَا الشيُء واِحد فَعلَيِه ِلكُلِّ شيٍء ِمن ذَِلك يِمني وِإنْ قَالَ 
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هو بِريٌء ِمن : ي إنْ فَعلَ كَذَا ِلشيٍء واِحٍد فَعلَيِه ِلكُلِّ شيٍء ِمن ذَِلك يِمني وِإنْ قَالَ هو يهوِدي هو نصراِني هو مجوِس
فَّارتاِن قَالَ ِفي الْكَرِخي بِريٌء ِمن اللَِّه وبِريٌء ِمن رسوِلِه فَهما يِميناِن وِفيِهما كَ: اللَِّه ورسوِلِه فَِهي يِمني واِحدةٌ وِإنْ قَالَ 

 : لَامِه السلَيِلِف قَالَ عحتسِة الْملَى ِنيا فَعِإنْ كَانَ ظَاِلما وظْلُوماِلِف إذَا كَانَ مِة الْحلَى ِنيع ِمنيِلٍم { الْيسم قح طَعاقْت نم
ةَ ونِه الْجلَيع اللَّه مرِميِنِه حِقيلَ ِبي ارالن لَه بجاٍك : أَوأَر ا ِمنِإنْ كَانَ قَِضيبا قَالَ وِسريئًا ييِإنْ كَانَ شاِت } واِقعقَالَ ِفي الْو

   أَما إذَا كَانت الْيِمني ِبالطَّلَاِق أَو الْعتاِق فَعلَى ِنيِة الْحاِلِف سواٌء كَانَ ظَاِلما أَو مظْلُوما

 لُهقَو  

   وكَفَّارةُ الْيِمِني ِعتق رقَبٍة يجِري ِفيها ما يجِري ِفي الظِّهاِر  

: الزِمِن قُلْنا الصِغري لَا مناِفع ِفي أَعضاِئِه فَهو كَ: يعِني يجِزئُه ِعتق الرقَبِة الْمؤِمنِة والْكَاِفرِة والصِغريِة والْكَِبريِة فَِإنْ ِقيلَ 

 اِقصن ها ِلأَنيٍم حوي دعب ِلدِإنْ وو وزجلًا لَا يمح قتِإنْ أَعِعيِف وكَالْكَِبِري الض وفَه فعا ضا ِفيهمِإناِئِه كَاِملَةٌ وضأَع اِفعنم
وفَه ِصربلَا ي هفَِصلْ ِلأَنني ا لَملِْق مالْخ ِعِهمياِع بِتنِليِل امِبد اِقصن مِلأَنَّ ِرقَّه ِزئْهجي لٍَد لَمو أُم ا أَوربدم قتِإنْ أَعى ومكَالْأَع 

لْآِبِق والْأَعوِر ومقْطُوِع إحدى وأَما الْمكَاتب إنْ كَانَ قَد أَدى شيئًا لَم يجز وِإنْ كَانَ لَم يؤد شيئًا جاز ويجوز ِعتق ا
 ِل ِمنجالرِد والْي قْطُوعلَا مِن ولَيجالر ِن أَويدالْي قْطُوعِزيِه مجلَا يِخلَاٍف و ِل ِمنجالرِد والْي ِن أَولَيجى الردإح ِن أَويدالْي

ِزيِه ِعتجكَذَا لَا ياِحٍد واِنٍب وثُ إذَا جيإذَا كَانَ ِبح مالْأَص وزجيو أَهزأَج ِفيقيو نجِقلُ فَِإنْ كَانَ يعوِن الَِّذي لَا ينجالْم ق
يدلُّ الْيلَا أَشو ِمنلَا الزو قالش اِبسلَا يو دقْعالْم وزجلَا يِإلَّا فَلَا وو عمسِفي أُذُِنِه ي ى ِصيحملَا الْأَعاِم وهالِْإب قْطُوعلَا مِن و

 أَهزِميِنِه أَجي نع قاِء الِْعترِوي ِبالشني هناب أَو هأُم أَو اهى أَبرتِإنْ اشو دترإلَّا الْم أَهزِم أَجالد احبم قتِإنْ أَعو سرلَا الْأَخو
قْطُوعم وزجيلًا لَا وأَص همدالذَّكَِر ِلأَنَّ ع قْطُوعم وزجيةُ وينالز تا فَاتمِإنةٌ واِقيب مالشِع ومةَ السفَعنِف ِلأَنَّ مالْأَنِن ويالْأُذُن 

و نيالِْعنو ِصيالْخثَى ونالْخ وزجيثَى وِبأَنْ كَانَ أُن ازوالْج عنمِن إذَا ييفَتالش قْطُوعلَا ماِن ونالْأَس الذَّاِهب ِزئجلَا يقَاُء وتالر
 أَهزأَج رلَى الْأَكِْل فَِإنْ قَدع قِْدركَانَ لَا ي.  

 لُهقَو  

   وِإنْ شاَء كَسا عشرةَ مساِكني ِلكُلِّ 

جا تم اهنأَدو ادا زا فَمباِحٍد ثَولَاةُ وِفيِه الص وز   

ولَا يجِزيِه الِْعمامةُ والْقَلَنسوةُ والْخفَّاِن ِلأَنهما لَا يسمياِن ِكسوةً وأَما السروالُ فَالصِحيح أَنه لَا يجِزئ ِلأَنه لَا بد ِمن ثَوٍب 
نعِنِه ودب اِئرسو هتروع رتسي ِمن دأَةً فَلَا برا اما إذَا كَسلًا أَمجا رإذَا كَس ذَا كُلُّههِفيِه و وزجلَاةَ تِزيِه ِلأَنَّ الصجٍد يمحم 

مساِكني ثَوبا واِحدا وهو يساِوي أَنْ يِزيدها ِخمارا ِلأَنَّ رأْسها عورةٌ ولَا يجوز لَها الصلَاةُ مع كَشِفِه ولَو أَعطَى عشرةَ 
  .عشرةَ أَثْواٍب لَا يجِزيِه إلَّا ِعند أَِبي طَاِهٍر الدباِس فَِإنْ كَانت ِقيمته ِمثْلَ إطْعاِم عشرِة مساِكني أَجزأَه عن الِْإطْعاِم ِعندهما 

 فوسو يقَالَ أَبِزيِه: وجِة لَا يوةَ الِْكسلُغُ ِقيمبلَا ت ِهيو اِهمرد مطَاها إذَا أَعأَماِبيِع وناِم كَذَا ِفي الْيالِْإطْع نِوِه عني ا لَمم 
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ِم وتبلُغُ ِقيمةَ الِْكسوِة جاز عن الِْكسوِة ولَو وتبلُغُ ِقيمةَ الطَّعاِم فَِإنه يجِزيِه عن الطَّعاِم إجماعا وِإنْ كَانَ لَا تبلُغُ ِقيمةَ الطَّعا
 لُهقَو أَهزةً أَجسمخ مأَطْعةً وسما خكَس  

  اِكنيسةَ مرشع ماَء أَطْعِإنْ شو   

ِمسِكٍني ِنصف صاٍع ِمن بر أَو دِقيِقِه أَو سِويِقِه أَو صاعا ويجِزئ ِفي الِْإطْعاِم التمِليك والتمِكني فَالتمِليك أَنْ يعِطي كُلَّ 
  .ِمن شِعٍري أَو دِقيِقِه أَو سِويِقِه أَو صاعا ِمن تمٍر 

 وأَما ما عدا هِذِه الْحبوب كَالْأُرِز والذُّرِة وأَما الزِبيب فَالصِحيح أَنه كَالِْحنطَِة يجِزئ ِمنه ِنصف صاٍع وِفي ِروايٍة كَالشِعِري
 ربتعلَا يِعٍري وش ٍر أَومت اٍع ِمنةَ صِقيم أَو رب اٍع ِمنِف صةَ ِنصا ِقيمهِمن ِرجخي ِة أَيلَى طَِريِق الِْقيمِزيِه إلَّا عجِن فَلَا يخالدو

باِئِر الْحِفي سمهيشعيو مهيدغأَنْ ي وفَه ِكنيما التأَما وِفيه ربتعا الْممِإنو لْهاونتي لَم صِلِه ِلأَنَّ النكَي امموِب ت   

اَءيغَد مهيدغي ِن أَواَءيشع مهيشعي اِن أَوتِبعشاِن مأَكْلَت ملُ لَهصحاٍم لَا فَيِر إديِبغ مهمفَِإنْ أَطْع مهرحسيو مهيشعي ِن أَو
عم يجِزيِه إلَّا ِفي خبِز الِْحنطَِة لَا غَير فَِإنْ أَطْعمهم خبزا أَو تمرا أَو سِويقًا لَا غَير أَجزأَه إذَا كَانَ ذَِلك ِمن طَعاِم أَهِلِه وِإنْ أَطْ
ِمسِكينا واِحدا عشرةَ أَياٍم ِغذَاًء وعشاًء أَجزأَه وِإنْ لَم يأْكُلْ ِفي كُلِّ أَكْلٍَة إلَّا رِغيفًا واِحدا ِلأَنَّ الْمقْصود إشباعه وِإنما 

شى عشعةً ورشى عِإنْ غَدِليِك ومِفي الت قِْديرالت ربتعةَ يرشع هرى غَيشعا وِكينى ِمسكَذَا إذَا غَدِزيِه وجي لَم مهرةً غَير
صةَ أَياٍم لَم يجِزيِه ِلأَنه فَرق طَعام الْعشرِة علَى ِعشِرين فَلَم يحصلْ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهم الِْمقْدار الْمقَدر كَما إذَا فَرق ِح

 ماهدفَغ اِكنيسِة مرشِفي ع لَهكَذَا إذَا فَعو أَهزأَج اِهمرد ا أَواِء فُلُوسشةَ الْعِقيم طَاهأَعا وِكينى ِمسغَد لَوِكِني والِْمس
لَو غَدى ِمسِكينا ِعشِرين يوما أَو عشاه ِفي رمضانَ : وأَعطَاهم ِقيمةَ عشاِئِهم فُلُوسا أَو دراِهم قَالَ ِهشام عن محمٍد 

 ِخيٍة كَذَا ِفي الْكَراعماِحٍد ِلجٍم ووِة ِفي يعوالْج داِحٍد كَساٍم ِلوِة ِفي أَيعوالْج دِلأَنَّ س أَهزلَةً أَجلَي ِرينِعش.  

دا طَعام عشرِة مساِكني ِفي يوٍم واِحٍد لَم يجِزِه ِلأَنَّ تكْرار الدفِْع مستحق كَما إذَا رمى الْجمرةَ وِإنْ أَعطَى ِمسِكينا واِح
ِه وِفي ِملِْكِه عبده قَد نِسيه أَو طَعام ِبسبِع حصياٍت دفْعةً واِحدةً لَم يجِزِه إلَّا عن واِحدٍة كَذَا هذَا ولَو صام عن كَفَّارِة يِميِن

 فرص وزجلَا يو اِحدذَا وهوِد وجِم الْودِبع ذَِلك دالَى قَيعت اِع ِلأَنَّ اللَّهمِبالِْإج موِزِه الصجي لَم ذَِلك دعب ذَكَّرت ثُم هِسين قَد
نِة إلَى مالْكَفَّارهإلَّا أَن ِرِهمغَيِن ويلُودوالْمِن وياِلدِه كَالْوكَاِتِه إلَيز فْعد وزجلَا ي    

  .يجوز إلَى فُقَراِء أَهِل الذِّمِة ِعندهما ِبِخلَاِف الزكَاِة 

 فوسو يقَالَ أَبو :لَا يكَاِة وكَالز ِهما إلَيفُهرص وزجلَا ي لُهاِجِد قَوساِء الْمِبنى وتوا ِفي كَفَِن الْمفُهرص وزج  

   فَِإنْ لَم يقِْدر علَى أَحِد هِذِه الْأَشياِء الثَّلَاثَِة صام ثَلَاثَةَ أَياٍم متتاِبعاٍت  

يساِر ِفي كَفَّارِة الْيِمِني أَنْ يكُونَ لَه فَضلٌ عن ِكفَايٍة ِمقْدار ما يكَفِّر هِذِه كَفَّارةُ الْمعِسِر والْأُولَى كَفَّارةُ الْموِسِر وحد الْ
أَنْ ي وهو موِزيِه الصجلَا ي ا إذَا كَانَ ِفي ِملِْكِه ذَِلكِه أَملَيوِص عصنالْم نيِفي ِملِْكِه ع كُني ذَا إذَا لَمهِميِنِه وي نكُونَ ِفي ع

 ارسالْي ربتعِئٍذ يِفي ِملِْكِه ِحين ذَِلك كُني ا إذَا لَمأَملَا و أَم نيِه دلَياٌء كَانَ عوس اِكنيسِة مرشع امطَع ةٌ أَووكُس أَو دبِملِْكِه ع
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 ارسالِْإعو.  

حتاج إلَيِه لَم يجِزِه الصوم ووجب علَيِه ِعتقُه ِلأَنه واِجد ِللرقَبِة فَلَا يجِزيِه الصوم إذَا ملَك عبدا وهو م: قَالَ ِفي شرِحِه 
ت الْوجوِب ثُم أَعسر جاز لَه والْمعتبر ِعندنا ِفي الْيساِر والِْإعساِر ِبوقِْت الْأَداِء لَا ِبوقِْت الْوجوِب حتى لَو كَانَ موِسرا وقْ

الصوم ولَو كَانَ معِسرا وقْت الْوجوِب ثُم أَيسر لَا يجوز لَه الصوم ِعندنا ِخلَافًا ِللشاِفِعي وقَولُه متتاِبعاٍت التتابع شرطٌ 
 يجوز وِعند الشاِفِعي إنْ شاَء فَرق وِإنْ شاَء تابع وِمن شرِط هذَا الصوِم النيةُ ِمن اللَّيِل فَِإنْ ِعندنا حتى لَو فَرق الصوم لَا

ِه الْقَضلَيع ِجبلَا ي ِم فَِإنْ أَفْطَروالْي ذَِلك موص ِتملُ أَنْ يفَالْأَفْض رسأَي ِفيِه ثُم عرا شنداُء ِعن.  

 فَرقَالَ زو : ا فَلَهاِبها ِبِإجيهلَيع بجٍم ووِم ِلأَنَّ كُلَّ صوالص ا ِمنهعنا مِجهوةً فَِلزِسرعم تأَةُ إذَا كَانرالْماُء والْقَض هملْزي
ِمن رِد إلَّا إذَا ظَاهبِفي الْع كَذَِلكو ها ِمنهعنمهِلأَن هعنلَى موِللْم سأَِتِه لَيرام    

لُهِة قَوا إلَّا ِبالْكَفَّارهِصلُ إلَيأَِة إذْ لَا يرالْم قِبِه ح لَّقعت   

  

  زجي ِث لَملَى الِْحنةَ عالْكَفَّار مفَِإنْ قَد   

 اِفِعيقَالَ الشا وندذَا ِعنإلَّا : ه وزجايضأَي هدِعن وزجلَا ي هِم فَِإنوِبالص إذَا كَفَّر   

  

   قَولُه ومن حلَف علَى معِصيٍة ِمثْلُ أَنْ لَا يصلِّي أَولًا يكَلِّم أَباه أَو لَيقْتلَن فُلَانا فَينبِغي أَنْ يحنثَ نفْسه ويكَفِّر عن يِميِنِه  

وِلأَنَّ ِفيِه } من حلَف علَى يِمٍني فَرأَى غَيرها خيرا ِمنها فَلْيأِْت الَِّذي هو خير ثُم ِليكَفِّر عن يِميِنِه { وِلِه علَيِه السلَام ِلقَ
ِفي ِضدِه وحِكي أَنَّ أَبا حِنيفَةَ سأَلَ الشعِبي عن هِذِه الْمسأَلَِة فَقَالَ تفِْويت الِْبر إلَى الْجاِبِر وهو الْكَفَّارةُ ولَا جاِبر ِللْمعِصيِة 

 الْكَفَّارةَ أَلَيس جعلَ اللَّه الظِّهار منكَرا ِمن الْقَوِل وزورا وأَوجب ِفيِه: لَا كَفَّارةَ علَيِه ِلأَنَّ هِذِه يِمني ِفي معِصيٍة فَقَالَ : 
 ِبيعالش ِن : فَقَالَ لَهيتكْعر لِّيصيو اهأَب كَلِّمي أَي هفْسثَ ننحِغي أَنْ يبنفَي لُهقَوأِْي وقُولُ ِبالري نِمم أَي نياِئيالْأر ِمن تأَن

ِه فَِإنْ ترك الصلَاةَ ولَم يكَلِّم أَباه وقَتلَ فُلَانا فَهو عاٍص وعلَيِه التوبةُ واِلاسِتغفَار وأَمره ويعِزم علَى ترِك الْقَتِل ويكَفِّر عن يِميِن
الْي تإذَا كَان ذَا كُلُّههِه ولَيع لُوفحالْم اِشربي لَم هِه ِلأَنلَيةَ علَا كَفَّارثُ إلَّا ِفي إلَى اللَِّه ونحالِْإطْلَاِق فَلَا ي دا ِعنةً أَمقَّتؤم ِمني

  .آِخِر جزٍء ِمن أَجزاِء حياِتِه 

 أَو أَعود مِريضا أَو ِللَِّه علَي أَنْ أَذْهب إلَى السوِق: وأَما النذْر إذَا كَانَ ِفي الْمباِح أَو ِفي الْمعِصيِة لَا يلْزمه كَما إذَا قَالَ 
  .أُطَلِّق امرأَِتي أَو أَضِرب أَو أَشتم أَو غَير ذَِلك وِإنْ نذَر ذَبح ولَِدِه لَِزمه ذَبح شاٍة اسِتحسانا ِعندهما 

 فوسو يقَالَ أَبو : لَامِه السلَيِلِه عٌء ِلقَويش هملْزٍة لَ{ لَا يِصيعِفي م ذْرِح } ا نذَب نةٌ عارِع ِعبرلَِد ِفي الشالْو حا أَنَّ ذَبملَهو
   :{ ٍة وقَالَ الشاِة ِبدِليِل أَنَّ اللَّه تعالَى أَمر إبراِهيم علَيِه السلَام ِحني نذَر ذَبح ولَِدِه أَنْ يِفي ِبنذِْرِه ثُم أَمره ِبذَبِح شا
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واتِبع { فَدلَّ علَى أَنَّ الْأَمر ِبالذَّبِح يتناولُ ما يقُوم مقَامه وقَد أَمر اللَّه ِباِلاقِْتداِء ِبِإبراِهيم فَقَالَ تعالَى } قَد صدقْت الرؤيا 
بِدِه فَِعندهما لَا يلْزمه شيٌء وِعند محمٍد يلْزمه شاةٌ ِلأَنه أَملَك ِلعبِدِه ِمن ابِنِه وِإنْ نذَر وِإنْ نذَر ذَبح ع} ِملَّةَ إبراِهيم حِنيفًا 

أَنْ ي ازا جاةٌ ِلأَنَّ مش هملْزٍد يمحم دِعنٌء ويش هملْزا لَا يمهدفِْسِه فَكَذَا ِعنن حفِْسِه ذَبن نع هملْزأَنْ ي ازِنِه جاب نع هملْز
كَصدقَِة الِْفطِْر فَحاِصلُه أَنَّ هذَا علَى ثَلَاثَِة أَنواٍع النذِْر ِبذَبِح ولَِدِه وعبِدِه ونفِْسِه فَِعند محمٍد تِجب شاةٌ ِفي الثَّلَاثَِة الْأَنواِع 

يوسف لَا شيَء ِفيها وِعند أَِبي حِنيفَةَ يلْزمه شاةٌ ِفي الْولَِد خاصةً وولَد اِلابِن ِفي هذَا ِبمنِزلَِة الْولَِد وأَما ِفي الْأَِب وِعند أَِبي 
 ِدينجا قَالَ الْخاعمٌء إجيش هملْزلَا ي دالْجِر: وي إذَا لَم ذَا كُلُّهِمِني لَا هِل ِفي الْيِفيذَ الِْفعنت ادا إذَا أَرِمِني أَمِفيذَ الْينِبِه ت د

   يلْزمه شيٌء ِلأَنه نذْر ِفي معِصيٍة

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف الْكَاِفر ثُم حِنثَ ِفي حاِل الْكُفِْر أَو بعد إسلَاِمِه فَلَا ِحنثَ علَيِه  

ِلأَنه لَيس ِبأَهٍل ِللْيِمِني ِلأَنها تنعِقد ِلتعِظيِم اللَِّه تعالَى وهو مع الْكُفِْر لَا يكُونُ معظِّما ولَا هو ِمن أَهِل الْكَفَّارِة ِلأَنها ِعبادةٌ 
صوِم وأَما إذَا حلَف ِبطَلَاٍق أَو عتاٍق لَِزمه وِإنْ آلَى ِمن امرأَِتِه صح إيلَاؤه حتى ِمن شرِطها النيةُ فَلَا تِصح ِمنه كَالصلَاِة وال

  .لَو لَم يقْربها أَربعةَ أَشهٍر بانت ِمنه ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو :هإيلَاؤ ِصحلَا ي   

  ولُه قَ

   ومن حرم علَى نفِْسِه شيئًا ِمما يمِلكُه لَم يِصر محرما علَيِه وعلَيِه إنْ استباحه كَفَّارةُ يِمٍني  

ته الْكَفَّارةُ وصار كَما إذَا حرم أَمته أَو زوجته هذَا الطَّعام علَي حرام أَو حرام علَي أَكْلُه فَِإنْ أَكَلَه حِنثَ ولَِزم: ِبأَنْ يقُولَ 
لَم يِصر محرما حراما ِلعيٍن : قَولُه إنْ استباحه يناِقض قَولَه لَم يِصر محرما ِلأَنَّ اِلاسِتباحةَ تقْتِضي الْحرمةَ قُلْنا : فَِإنْ ِقيلَ 

مراد ِمن اِلاسِتباحِة أَنْ يعاملَ معاملَةَ الْمباِح ِلأَنَّ الْمباح يؤكَلُ وقَد أَكَلَه بعد ما حلَف فَيكُونُ معاملًا معاملَةَ الْمباِح لَا والْ
حرمه علَى نفِْسِه قَِليلًا أَو كَِثريا حِنثَ ووجبت علَيِه الْكَفَّارةُ وهو أَنَّ الْمراد صار حلَالًا بعد أَنْ كَانَ حراما إذَا فَعلَ ِمما 

عام فَِإنَّ ِفيِه الْمراد ِمن اِلاسِتباحِة الْمذْكُورِة ِلأَنَّ التحِرمي إذَا ثَبت تناولَ كُلَّ جزٍء ِمنه ِبِخلَاِف ما إذَا حلَف لَا يأْكُلُ هذَا الطَّ
 أَكْلَه ِطيعتسِإنْ كَانَ لَا يِضِه وعثْ ِبأَكِْل بنحي ِوِه لَمحنِغيِف وةً كَالراِحدةً ورلَى أَكِْلِه مع قِْدرا يا مامفِْصيلًا إنْ كَانَ طَعت

لَفِل إذَا حِفي الْأَص ذَكَرِضِه وعِنثَ ِبأَكِْل بةً حرا ِلأَنَّ مانسِتحِنثَ اسِن حيتبح ةً أَوبا إلَّا حةَ فَأَكَلَهانمِذِه الرأْكُلُ هلَا ي 
يع لَحم هذَا الْجزوِر ذَِلك الْقَدر لَا يعتد ِبِه وِإنْ ترك ِنصفَها أَو ثُلُثَها لَم يحنثْ ِلأَنه لَيس ِبآِكٍل ِلجِميِعها ولَو حلَف لَا يِب

   أُولًا يِبيع هِذِه الْخاِبيةَ الزيت فَباع ِنصفَها لَم يحنثْ ِلأَنَّ الْبيع يمِكن أَنْ يأِْتي علَى الْكُلِّ فَحِملَت الْيِمني علَى الْحِقيقَِة

 لُهقَو  
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   ام فَهو علَى الطَّعاِم والشراِب إلَّا أَنْ ينِوي غَير ذَِلك كُلُّ حلَاٍل علَي حر: وِإنْ قَالَ  

 اسكَذَا اللِّبوِب ورشالْمأْكُوِل والْم ِمن فرصلَا تا كَانَ إيلَاًء واهوا فَِإذَا نهِوينِميِنِه إلَّا أَنْ يلُ ِفي يخدلَا ت هأَترأَنَّ ام هتلَا فَاِئد
كُلُّ حلَاٍل علَي حرام ينِوي امرأَته كَانَ علَيها وعلَى الطَّعاِم والشراِب ِلأَنَّ الطَّعام : يدخلُ ِفي يِميِنِه إلَّا أَنْ ينِويه وِإنْ قَالَ 

ملْزأَِة يرالْم ِرميحتِبظَاِهِر اللَّفِْظ و هملْزي ابرالشِه ويأَترِإذَا قَالَ ِلامِتِه وِبِني ِفي : هو ا الطَّلَاقماهدِوي ِفي إحني امرح لَيا عمتأَن
حِملَ علَى الْأَغْلَِظ ِمنهما الْأُخرى الِْإيلَاَء كَانتا طَلْقَتيِن جِميعا ِلأَنَّ اللَّفْظَ الْواِحد لَا يحملُ علَى أَمريِن فَِإذَا أَراد أَحدهما 

أَنتما علَي حرام ينِوي ِفي أَحِدِهما ثَلَاثًا وِفي الْأُخرى واِحدةً يطَلَّقَاِن ثَلَاثًا ثَلَاثًا ِلما : وهو الطَّلَاق وكَذَا إذَا قَالَ لَهما 
لُ عمحلَا ي اِحدا أَنَّ اللَّفْظَ الْونِن ذَكَريينعلَى م :ِخيا كَذَا ِفي الْكَرِهمدلَى أَشلُ عمحفَي   

 لُهقَو  

   ومن نذَر نذْرا مطْلَقًا فَعلَيِه الْوفَاُء ِبِه  

ِللَِّه علَي صوم سنٍة فَكَذَا أَيضا :  واِحدةٌ وِإنْ قَالَ ِللَِّه علَي أَنْ أَتصدق ِبِمائَِة ِدرهٍم أَو ِللَِّه علَي عشر ِحجٍج ِروايةٌ: ِبأَنْ قَالَ 
ِه الْولَيفَع لُهقَوِل وذَا الْقَوإلَى ه عجِنيفَةَ را حى أَنَّ أَبوريِزيِه وجِة يايوِمٍني ِفي ظَاِهِر الرةُ يِزيِه كَفَّارجلَا يفَاُء ِبِه والْو هملْزفَاُء ي

 لَامِه السلَيِلِه عِمٍني { ِبِه ِلقَوةُ يِه كَفَّارلَيِه فَعمسي ا لَمذْرن ذَرن نمفَاُء ِبِه وِه الْولَيفَع اهما سذْرن ذَرن نقَالَ ِفي } م
ِللَِّه علَي نذْر أَو نذْر ِللَِّه علَي فَعلَيِه كَفَّارةُ يِمٍني الثَّاِنيةُ أَنْ :  فَيقُولَ هنا أَربع مساِئلَ أَحدهما أَنْ يطِْلق النذْر: الْمستصفَى 

 قُولَ لَهي :لَم هثُ إنيح ِمن طْلَقم واِب فَهأَلَةُ الِْكتسم ِهيفَاُء ِبِه وِه الْولَيِة فَععمِم الْجوي موص لَيٍط الثَّاِلثَِة أَنْ عرِبش لِّقْهعي 
علَي نذْر إنْ فَعلْت كَذَا فَهِذِه تنعِقد يِمينا : يعلِّق نذْره ِبشرٍط وِهي مذْكُورةٌ ِفي الِْكتاِب بعد هِذِه الراِبعِة أَنْ يقُولَ 

   وموِجبها موِجب الْيِمِني

 لُهقَو  

 علَّق نذْره ِبشرٍط فَوِجد الشرطُ فَعلَيِه الْوفَاُء ِبنفِْس النذِْر ورِوي عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه رجع عن ذَِلك وقَالَ إذَا قَالَ وِإنْ 
   ه عن ذَِلك كَفَّارةُ يِمٍني وهو قَولُ محمٍد إنْ فَعلْت كَذَا فَعلَي حجةٌ أَو صوم سنٍة أَو صدقَةُ ما أَمِلك أَجزأَ: 

إنْ كَلَّمت زيدا فَماِلي صدقَةٌ أَو علَي : ويخرج عن الْعهدِة ِبما سمى أَيضا وهذَا إذَا كَانَ شرطًا لَا يِريد كَونه ِبأَنْ قَالَ 
يِمِني وهو الْمنع وهو ِبظَاِهِرِه نذْر فَيتخير ويِميلُ إلَى أَي الِْجهتيِن شاَء ِبِخلَاِف ما إذَا كَانَ شرطًا حجةٌ ِلأَنَّ ِفيِه معنى الْ

به فَِإنَّ علَيِه الْوفَاَء ِبالنذِْر ِبلَا ِخلَاٍف يِريد كَونه كَقَوِلِه إنْ شفَى اللَّه مِريِضي أَو رد غَاِئِبي فَشفَى اللَّه مِريضه أَو رد غَاِئ
ِللَِّه علَي صدقَةٌ ولَم ينِو : إذَا قَالَ : ِلانِعداِم معنى الْيِمِني ِفيِه وهذَا التفِْصيلُ هو الصِحيح كَذَا ِفي الِْهدايِة قَالَ ِفي الْيناِبيِع 

إطْعام عشرِة مساِكني ولَم ينِو شيئًا لَِزمه إطْعام عشرِة مساِكني ِلكُلِّ ِمسِكٍني ِنصف : ِنصِف صاٍع وِإنْ قَالَ شيئًا تصدق ِب
   صاٍع

 لُهقَو  
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   كَِنيسةَ لَم يحنثْ ومن حلَف لَا يدخلُ بيتا فَدخلَ الْكَعبةَ أَو الْمسِجد أَو الِْبيعةَ أَو الْ 

 تِنيا بم ِذِه الِْبقَاعهِة ووتتيِللْب ا أُِعدم وه تيِلأَنَّ الْبةُ وادالْعو ماِن اِلاسمِفي الْأَي ربتعالْمِة وادا ِفي الْعوتيى بمسِذِه لَا تِلأَنَّ ه
عت قَالُ إنَّ اللَّهلَا يا والَى لَهعا فَقَالَ توتيب اِجدسى الْممالَى س } فَعرأَنْ ت وٍت أَِذنَ اللَّهيونَ } ِفي بد ادتعالْم وه ربتعِلأَنَّ الْم

   تسِميِة الْقُرآِن

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يتكَلَّم فَقَرأَ الْقُرآنَ ِفي الصلَاِة لَم يحنثْ  

 لَامِه السلَيِلِه عِبكَلَاٍم ِلقَو تسلَاِة لَياَءةَ ِفي الصِلأَنَّ الِْقر } ا ِهيمِإناِس وكَلَاِم الن ٌء ِمنيا شِفيه لُحصا لَا ينلَاتِذِه صإنَّ ه
ؤتى ِبِه ِفي الصلَاِة ِمن الْأَذْكَاِر لَيس ِبكَلَاٍم فَلَا يحنثُ وكَذَا إذَا سبح فَدلَّ علَى أَنَّ ما ي} التسِبيح والتهِليلُ وِقراَءةُ الْقُرآِن 

اِة حِنثَ ِلأَنه ِفي الصلَاِة أَو هلَّلَ أَو كَبر لَم يحنثْ وِإنْ قَرأَ الْقُرآنَ ِفي غَيِر الصلَاِة أَو كَبر أَو هلَّلَ أَو سبح ِفي غَيِر الصلَ
ِفي عرِفنا لَا يحنثُ ِبذَِلك ِلأَنه لَا يسمى متكَلِّما بلْ يسمى قَاِرئًا أَو مسبحا وِإنْ حلَف لَا يتكَلَّم فَصلَّى لَم : متكَلِّم وِقيلَ 

ِني وِإنْ حلَف لَا يكَلِّم فُلَانا فَصلَّى خلْفَه فَسها الِْإمام فَسبح ِبِه الْحاِلف أَو فَتح علَيِه يحنثْ اسِتحسانا ِلأَنه غَير مراٍد ِبالْيِم
لَا يبِطلُها وِإنْ فَتح علَيِه ِفي غَيِر ِبالِْقراَءِة لَم يحنثْ ِلأَنَّ هذَا لَا يسمى كَلَاما علَى الِْإطْلَاِق ِلأَنَّ الْكَلَام يبِطلُ الصلَاةَ وهذَا 

الصلَاِة حِنثَ ِلأَنه كَلَام ولَو كَانَ الِْإمام هو الْحاِلف والْمحلُوف علَيِه خلْفَه فَسلَّم لَم يحنثْ ِلأَنَّ سلَام الصلَاِة لَيس ِبكَلَاٍم 
  . ِفيها كَتكِْبِريها والِْقراَءِة

  .وِإنْ حلَف لَا يقْرأُ ِكتاب فُلَاٍن فَنظَر ِفيِه وفَِهمه ولَم ينِطق ِفيِه ِبشيٍء لَا يحنثُ ِعند أَِبي يوسف ِلأَنَّ الِْقراَءةَ ِفعلُ اللِّساِن 

 دمحقَالَ ما: ومالْأَيو فارعتم ازجم هثُ ِلأَننحي ةً ِمنورأُ سقْرلَا ي لَفلٌ حجاِت راِقعِف قَالَ ِفي الْورلَى الْعع قَعنُ ت
 ابأُ ِكتقْرلَا ي لَفا إذَا حم نيبِذِه وه نيى بوس فوسو يفَاِق فَأَبثُ ِباِلاتنحا لَا يلَى آِخِرهى عى أَتتا حِفيه ظَرآِن فَنالْقُر

   الْمقْصود ِمن ِقراَءِة ِكتاِب فُلَاٍن فَهم ما ِفيِه وقَد: فُلَاٍن ومحمد فَرق بينهما فَقَالَ 

واب وذَِلك إنما يكُونُ ِبتحِريِك حصلَ ِبالنظَِر وأَما ِقراَءةُ الْقُرآِن فَالْمقْصود ِمنها عين الِْقراَءِة إذْ الْغرض ِمن ِقراَءِة الْقُرآِن الثَّ
 أَهفُلَاٍن فَقَر ابأُ ِكتقْرلَا ي لَفِإنْ حثُ ونحةً كَاِملَةً لَا يِإنْ كَانَ آيِنثَ وةً حا كَِلمهِمن كرةً فَتورأُ سقْرلَا ي لَفح لَواِن واللِّس

ه كُلَّه ِلأَنَّ الْغرض ِمنه الْوقُوف علَى ما ِفيِه فَِإنْ قَرأَ ِنصفَه لَم يحنثْ وكَأَنه لَم يقْرأْه قَالَ ِفي إلَّا سطْرا حِنثَ وكَأَنه قَرأَ
 اسم الْيوِم إذَا قُِرنَ ِبِفعٍل لَا يمتد يراد ِبِه مطْلَق يوم أُكَلِّم فُلَانا فَامرأَته طَاِلق فَهو علَى اللَّيِل والنهاِر ِلأَنَّ: الِْهدايِة ولَو قَالَ 

 ِخلَاف هاِء ِلأَنِفي الْقَض نيدلَا ي فوسأَِبي ي نعاِء وِفي الْقَض نيةً داصخ ارهى ِبِه الننِإنْ عو دتملَا ي الْكَلَامقِْت والْو
   لَيلَةَ أُكَلِّم فُلَانا فَهو علَى اللَّيِل خاصةً ِلأَنه حِقيقَةٌ ِفي سواِد اللَّيِل:  وأَنْ قَالَ الْمتعارِف

 لُهقَو  
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   ومن حلَف لَا يلْبس ثَوبا وهو لَاِبسه فَنزعه ِفي الْحاِل لَم يحنثْ  

 هثُ ِلأَننحي فَرقَالَ زو دقَصِة وادالْعِف ورلَى الْعولَةٌ عمحانَ مما أَنَّ الْأَيلَنو هعزِمِني إلَى أَنْ نقِْت الْيو ا ِمنِعلَ لَاِبسج
يِمِني إلَى أَنْ ينِزعه لَا يدخلُ تحت يِميِنِه الِْإنساِن ِفي الْعادِة أَنْ يحِلف علَى ما يمِكن اِلاحِتراز عنه وبقَاُء الثَّوِب علَيِه بعد الْ

فَِلهذَا لَم يحنثْ وِلأَنَّ الْيِمني لَا تعقَد علَى ما لَا يمِكن اِلاحِتراز عنه ِلأَنَّ الِْإنسانَ إنما يحِلف ِليبر لَا ِليحنثَ ومعلُوم أَنَّ ما 
  يِمِني والنزِع لَا يمِكن اِلاحِتراز عنه فَكَانت الْيِمني علَى ما ِسواه قَولُه بين الْ

   وكَذَِلك إذَا حلَف لَا يركَب هِذِه الدابةَ وهو راِكبها فَنزلَ ِمن ساعِتِه لَم يحنثْ وِإنْ لَِبثَ ساعةً حِنثَ  

بقَاَء علَى اللُّبِس والركُوِب لُبس وركُوب فَِإذَا ترك النزع والنزولَ بعد يِميِنِه جِعلَ راِكبا ولَاِبسا فَحِنثَ وِإنْ حلَف لَا ِلأَنَّ الْ
يِن حِنثَ ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء ِمما تكْسى وِلأَنه حلَف علَى نفِْي يكْسو فُلَانا شيئًا ولَا ِنيةَ لَه فَكَساه قَلَنسوةً أَو خفَّيِن أَو نعلَ

ِزئجا يمةٌ عارةَ ِعبوثُ ِلأَنَّ الِْكسنحٍد لَا يمحم نعو برشلَا يأْكُلُ ولَا ي لَفح ا لَوكَم هِسِري ِمنوِد الْيجِنثَ ِبوِل فَحالِْفع 

 بها ومِإنو هكْسي لَم هثْ ِلأَننحي ا لَمبا ثَوِري ِبهتشي اِهمرد طَاها فَأَعبا ثَوو فُلَانكْسلَا ي لَفِإنْ حِمِني وِة الْيِفي كَفَّار
ِخيلُ كَذَا ِفي الْكَرفْعا يِفيم هراوشو اِهمرد   

 لُهقَو  

   ف لَا يدخلُ هِذِه الدار وهو ِفيها لَم يحنثْ ِبالْقُعوِد حتى يخرج ثُم يدخلَ وِإنْ حلَ 

خد نى أَنَّ مرولًا أَلَا تخكْثُ دالْم سلَياِخِل واِرِج إلَى الدالْخ الٌ ِمنِفصان وا همِإنو لَه اموولَ لَا دخِلأَنَّ الد موا يارلَ د
الْخِميِس ومكَثَ إلَى يوِم الْجمعِة لَا يقُولُ دخلْتها يوم الْجمعِة وسواٌء دخلَها راِكبا أَو ماِشيا أَو محمولًا ِبأَمِرِه فَِإنه يحنثُ 

ِخلَهفَِإنْ أُد ِميعلُ الْجاونتوِل يخالد مِه ِلأَنَّ اسلَيى ِرجدلَ إحخلٌ فَِإنْ أَدخدم وا همِإناِخٍل وِبد سلَي هثُ ِلأَننحا لَا يهكْرا م
ِفي وقٍْت واِحٍد داِخلًا ولَم يدِخلْ الْأُخرى لَا يحنثُ ِلأَنا لَو جعلْناه داِخلًا ِبِإحدى ِرجلَيِه جعلْناه خاِرجا ِبالْأُخرى فَلَا يكُونُ 

وخاِرجا وِإنْ أَدخلَ رأْسه ولَم يدِخلْ قَدميِه لَم يحنثْ ولَو حلَف لَا يدخلُ علَى فُلَاٍن فَدخلَ علَيِه ِفي الْمسِجِد لَا يحنثُ 
ا الدمِإنةً وادِه علَيوٍل عخِبد سذَا لَيا ِلأَنَّ هانسإن رِجِد فَأَمسالْم ِمن جرخلَا ي لَفح لَوةً واصوِت خيِفي الْب ادتعولُ الْمخ

ا ثُمهِريدلَِدِه يب ِمن جركَّةَ فَخإلَى م جرخلَا ي لَفِإنْ حثُ ونحا لَا يهكْرم هجرِإنْ أَخِنثَ وح هجرأَخو لَهمِنثَ فَحح عجر 
 وِل قَالَ اللَّهصالْو نةٌ عارانَ ِعبيا ِلأَنَّ الِْإتلَهخدى يتثْ حنحي كَّةَ لَمأِْتي ملَا ي لَفح لَوكَّةَ وِد ملَى قَصوِج عروِد الْخجِلو

ةَ فَهو كَالِْإتياِن وقَالَ بعضهم هو كَالْخروِج وهو الْأَصح كَذَا ِفي وِإنْ حلَف لَا يذْهب إلَى مكَّ} فَأِْتيا ِفرعونَ { تعالَى 
   الِْهدايِة

 لُهقَو  
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   ومن حلَف لَا يدخلُ دارا خرابا لَم يحنثْ  

ارِميِنِه دِفي ي ربتعكَانَ الْم ارالد نيعي ا لَملَم هِلأَن لَفح ذَا لَوِلهِة وادلَى الْعولَةٌ عمحانُ مما إذْ الْأَياهكْنسا وولُهخا دادتعا م
ادتعالْم ساللُّب ودقْصثْ ِلأَنَّ الْمنحي ى ِبِه لَمدتا فَارقَِميص سلْبلَا ي   

 لُهقَو  

  ارِذِه الدلُ هخدلَا ي لَفِإنْ حِنثَ واَء حرحص تارصو تمدها انم دعا بلَهخفَد   

ِلأَنه لَما عينها تعلَّق ذَِلك ِببقَاِء اسِمها واِلاسم ِفيها باٍق كَما لَو انهدمت سقُوفُها وبِقيت ِحيطَانها وعلَى هذَا إذَا حلَف لَا 
قَِميص ِبعيِنِه فَارتدى ِبِه حِنثَ ِلأَنَّ الْيِمني وقَعت علَى اِلاسِم لَا علَى الْمعتاِد ِمن اللُّبِس ، والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ يلْبس هذَا الْ

ا بِميعا جطٌ ِفيِهمرِم شاِلاس امِقيطٌ وراِئِب شِفي الْغو واِضِر لَغفَةَ ِفي الْحا الصهإلَي ارأَشو ارِذِه الدلُ هخدلَا ي لَفإذَا ح هاني
أَو دارا ِبعيِنها فَدخلَها بعد ما انهدمت وصارت صحراَء حِنثَ ِلأَنَّ اِلاسم باٍق إذْ الدار اسم ِللساحِة والِْبناُء وصف ِفيها 

فَةُ ِفي الْحالصى ورا أُخارا داهنب الَ فَلَوز قَد مثْ ِلأَنَّ اِلاسنحي لَم لَهخا فَدانتسب ا أَواممح ا أَوِجدسم ِعلَتِإنْ جو واِضِر لَغ
ِإنْ باِر الْأُولَى والد را غَيهثْ ِلأَننحي ا لَملَهخا فَدِجدسا ملَهعا جمدعب لَوِنثَ وا حلَهخاَء فَدرحص تارا صم دعا بارا داهن

حلَف لَا يدخلُ دارا ِبغيِر عيِنها فَدخلَ دارا قَد هِدمت وصارت صحراَء لَم يحنثْ ِلأَنَّ الصفَةَ ِفي الْغاِئِب شرطٌ إلَّا إذَا 
ا قَاِئمهِحيطَان تكَان رلْ غَيزي لَم هِنثَ ِلأَنح قْفُهس مدها انمدعب لَهخفَد تيذَا الْبلُ هخدلَا ي لَفا إذَا حأَمثُ ونحِئٍذ يةً ِحين

ز دعا بتيى بمسلَا يو مالَ اِلاسز هثْ ِلأَننحي لَم هِحيطَان الَتِإنْ زِف وصالْو اِعراِر قَالَ الشاِل الِْحيطَاِن ِبِخلَاِف الدو : ارالد
 لُهِدٍمي قَوهت دعٍت بيِبب سلَي تيالْبا واِئطُهوح الَتِإنْ زو ارد  

   وِإنْ حلَف لَا يدخلُ هذَا الْبيت فَدخلَه بعدما انهدم لَم يحنثْ  

   بيت اسم ِللْمبِني فَِإذَا زالَ الِْبناُء لَم يسم بيتا وِإنْ كَانَ انهدم سقْفُه وبِقيت ِحيطَانه فَدخلَ حِنثَ ِلأَنهِلأَنَّ الْ

يالْب ماس هنلْ عزي قِْف لَمِم السدِبه هِلأَنِفيِه و فصو قْفالسِفيِه و اتبقَالُ يا يمِإنةً واِقيالِْحيطَانُ ب تاما دِت م : تيب
خراب وِإنْ حلَف لَا يدخلُ بيتا فَدخلَ بيتا لَا سقْف لَه لَم يحنثْ ِلأَنَّ الِْبناَء وصف ِفيِه والْوصف ِفي الْغاِئِب شرطٌ وِإنْ 

   بيت فَانهدم وبنى بيتا آخر فَدخلَه لَم يحنثْ ِلأَنَّ اِلاسم لَم يبق بعد اِلانِهداِمحلَف لَا يدخلُ هذَا الْ

 لُهقَو  

  لَوو   

  

   حلَف لَا يكَلِّم زوجةَ فُلَاٍن فَطَلَّقَها فُلَانٌ  

  أَي طَلَاقًا باِئنا 
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   ثُم كَلَّمها  

  

   حِنثَ  

 هنيعفُلَاٍن و ِديقص كَلِّملَا ي لَفكَذَا إذَا حِذِه وةَ فُلَاٍن هجوا ِبأَنْ قَالَ زهاٍر إلَيشٍة منيعٍة مجولَى زع ِمنيذَا إذَا كَانَ الْيه
  .م يحنثْ ِعندهما فَعاداه فُلَانٌ ثُم كَلَّمه حِنثَ وأَما إذَا لَم يكُونا معينيِن لَ

 دمحقَالَ مقَالَ : وا ومهدثُ ِعننحا لَا يضا فَكَذَا أَينيعاِع فَِإنْ كَانَ ممثْ ِبالِْإجنحي ا لَمنيعم كُني إذَا لَم دبا الْعأَمثُ ونحي
 دمحثُ: منحي   

 لُهقَو  

   يكَلِّم عبد فُلَاٍن أَو لَا يدخلُ دار فُلَاٍن فَباع فُلَانٌ عبده أَو داِرِه فَكَلَّم الْعبد أَو دخلَ الدار لَم يحنثْ وِإنْ حلَف لَا  

  .هذَا قَولُهما 

 دمحقَالَ مو :لَهِة فُلَاٍن وجوزِديِق فُلَاٍن ولَى صع هثُ قَاسنحي دبالْع ادأَر إذْ لَو لَاهوِل مِد ِلأَجبكَلَاِم الْع ِمن هاعِتنا أَنَّ امم
ولَا توالَى ِبعيِنِه لَم يِضفْه إلَى الْمولَى فَلَما أَضاف الِْملْك ِفيِه إلَى الْمولَى زالَت يِمينه عنه ِبزواِل ِملِْكِه وكَذَا الدار لَا تعادى 

فَِإذَا حلَف علَى دخوِلها مع الِْإضافَِة صار اِلامِتناع ِبالْيِمِني ِلأَجِل صاِحِبها فَِإذَا زالَ الِْملْك زالَت الْيِمني وكَذَا إذَا حلَف لَا 
 فَلَِبس الثَّوب ورِكب الدابةَ لَم يحنثْ ِلأَنه لَا يمنع ِمنها إلَّا ِلمعنى ِفي يلْبس ثَوب فُلَاٍن أَولًا يركَب دابةَ فُلَاٍن فَباعهما

ِإنما يمنع ِمنه ما داما ِملْكًا ِلفُلَاٍن وكَذَا الْعبد لَا يعادى ولَا يوالَى ِلخساسِتِه وسقُوِط منِزلَِتِه و: الْماِلِك فَصار كَأَنه قَالَ 
 لَوِمِني وِبالْي مهدقَص هأَن ِلمفَع فُِسِهمنَ ِلأَنالَووينَ ووادعلَاِء يؤِلأَنَّ ه جوالزةُ وجوالزو ِديقالص كَذَِلك سلَيو لَاهوِل مِلأَج

 يسكُنها فُلَانٌ ِبِملٍْك أَو إجارٍة أَو عاِريٍة حِنثَ وِإنْ حلَف لَا يتزوج ِبنت فُلَاٍن فَوِلدت حلَف لَا يدخلُ دار فُلَاٍن فَدخلَ دارا
 وِإنْ قَالَ ِبنتا ِلفُلَاٍن أَو ِبنتا ِمن لَه ِبنت بعد الْيِمِني فَتزوجها لَم يحنثْ ِلأَنَّ قَولَه ِبنت فُلَاٍن يقْتِضي ِبنتا موجودةً ِفي الْحاِل

 أْكُلُ ِمنلَا ي لَفح لَوِنيفَةَ وأَِبي ح دِنثَ ِعنا حهجوزفَت تِمِني ِبنالْي دعب لَه ِلدو ِمِني ثُمالْي قْتو لَه اتنلَا باِت فُلَاٍن ونب
طَع اِم فُلَاٍن فَأَكَلَ ِمنطَع أَكَلَ ِمن ا فَقَدامى طَعمسي هٍء ِمنزِنثَ ِلأَنَّ كُلَّ جاِلِف حالْح نيبو هنيب أَو رآخ نيبو هنيٍك برتشاٍم م

   طَعاِم الْمحلُوِف علَيِه

 لُهقَو  

   م كَلَّمه حِنثَ وِإنْ حلَف لَا يكَلِّم صاِحب هذَا الطَّيلَساِن فَباعه ثُ 

 لُهِه قَوإلَي ارا إذَا أَشكَم اراِن فَصلَسى ِفي الطَّينعى ِلمادعانَ لَا يسِلأَنَّ الِْإن ِريفعِملُ إلَّا التتحافَةَ لَا تِذِه الِْإضِلأَنَّ ه  
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 فَكَلَّم ابذَا الشه كَلِّملَا ي لَفإذَا ح كَذَِلكِنثَ وا حخيش ارص قَدو ه   

لَا أُكَلِّم شابا أَو شيخا أَو صِبيا ِبلَفِْظ النِكرِة تقَيد ِبِه : ِلأَنَّ الْحكْم تعلَّق ِبالْمشاِر إلَيِه إذْ الصفَةُ ِفي الْحاِضِر لَغو وِإنْ قَالَ 
 لُهقَو  

    يأْكُلُ لَحم هذَا الْحمِل فَصار كَبشا فَأَكَلَه حِنثَ وكَذَِلك إذَا حلَف لَا 

   ِلأَنَّ يِمينه تعلَّقَت ِبالْمشاِر إلَيِه

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هِذِه النخلَِة  

  .يِمني علَى ما يحدثُ ِمنها فَِإنْ أَكَلَ ِمن عيِنها لَم يحنثْ فَهو علَى ثَمِرها ِلأَنه لَا يتأَتى أَكْلُها فَكَانت الْ

 دمحقَالَ مو :ِس الَِّذي لَمبِبالد ادرالْما وهاَء ِمنيِذِه الْأَشثُ ِلأَنَّ هنحا يِسهِدب ا أَوطَلِْعه ا أَواِرهمج ا أَوِرهثَم إذَا أَكَلَ ِمن 

يطْبخ أَما إذَا طُِبخ لَم يحنثْ ِبأَكِْلِه فَِإنْ شِرب ِمن خلِّها أَو نِبيِذها لَم يحنثْ ِلأَنَّ هذَا قَد تغير ِبصنعٍة جِديدٍة وِإنْ حلَف لَا 
ِريِه والْكَرم ِبمنِزلَِة النخِل وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هِذِه الشاِة فَهو علَى يأْكُلُ ِمن هذَا الْكَرِم شيئًا فَهو عن ِعنِبِه وزِبيِبِه وعِص

ِملَتا فَحفِْسهأْكُولَةٌ ِفي ناةَ مِرِه ِلأَنَّ الشغَيالْأَِقِط وِن وبالْجِد وبالزِن واللَّب ذُ ِمنختا يونَ مةً داصا خِمهلَى لَحع ِمنيالْي 
لَحِمها دونَ غَيِرِه ِبِخلَاِف النخلَِة فَِإنها غَير مأْكُولٍَة ِفي نفِْسها فَحِملَت الْيِمني علَى ما يحدثُ ِمنها ولَو نظَر إلَى ِعنٍب 

   زِبيِبِه ِلأَنَّ الِْعنب مأْكُولٌ ِفي نفِْسِه فَانصرف يِمينه إلَيِه كَالشاِةفَحلَف لَا يأْكُلُ ِمنه فَهو علَى الِْعنِب ِفي نفِْسِه دونَ 

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هذَا الْبسِر فَصار رطَبا فَأَكَلَه لَم يحنثْ  

ِء اسِمِه وزالَت ِبزواِلِه ومعلُوم أَنَّ انِتقَالَه إلَى الرطَِب يِزيلُ عنه اسم الْبسِر وكَذَا إذَا ِلأَنَّ الْيِمني إذَا تعلَّقَت ِبعيٍن بِقيت ِببقَا
ه والشرياز الْجدابةُ وكَذَا إذَا حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هذَا اللَّبِن فَأَكَلَ ِمن جبٍن صِنع ِمنه أَو مصٍل أَو أَِقٍط أَو ِشرياِز الْمصلُ الْموا

حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هِذِه الْبيضِة فَأَكَلَ ِمن فَرٍخ خرج ِمنها أَولًا يذُوق هِذِه الْخمر فَصارت خلا فَشِرب ِمنه لَم يحنثْ فَِإنْ 
هِنثَ ِلأَنح ذَِلك كُونُ ِمنا يى موفِْسِهنلَى نع ددش    

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ رطَبا لَم يحنثْ  

 لُهٍر قَوسِبب سلَي هِلأَن  
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   وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ رطَبا فَأَكَلَ بسرا مذَنبا حِنثَ ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

 ِفي ذَِلك دمحم افَقَهوو.  

و فوسو يقَالَ أَب : رسالْبطَِب وِميِنِه أَكْلُ الرقَى ِبيتنا أَنَّ الْمملَهطَِب وِم الراس ِبِه ِمن جرخٍم يِباس صتاخ هثُ ِلأَننحلَا ي
يِه بسر يِسري حِنثَ ِعندهما ِلما ذَكَرنا وِعند أَِبي يوسف لَا الْمذَنب ِفيِه الرطَب وكَذَا إذَا حلَف لَا يأْكُلُ بسرا فَأَكَلَ رطَبا ِف

يحنثُ ِلأَنَّ الَِّذي ِفي الرطَِب لَا يسمى بسرا ِفي الْغاِلِب وأَبو يوسف اعتبر الْغلَبةَ فَِإنْ كَانت الْغلَبةُ ِللْمحلُوِف علَيِه حِنثَ 
نْ كَانت ِلغيِرِه لَم يحنثْ فَصار هنا أَربع مساِئلَ إذَا حلَف لَا يأْكُلُ بسرا فَأَكَلَ بسرا مذَنبا أَو حلَف لَا يأْكُلُ رطَبا فَأَكَلَ وِإ

نحلَا ي فوسأَِبي ي دِعنثُ ونحا يمهدفَِعن ِسريي رسا ِبِه بطَبا لَا ررمت ارا صم دعب فَأَكَلَه طَبذَا الرأْكُلُ هلَا ي لَفح لَوثُ و
يحنثُ ِلأَنه زالَ اِلاسم وكَذَا إذَا حلَف لَا يأْكُلُ هذَا الْبسر فَأَكَلَه بعد ما صار رطَبا لَا يحنثُ ِلهذَا الْمعنى هذَا كُلُّه ِفي 

لْيِمِني علَى الْأَكِْل أَما ِفي الشراِء إذَا حلَف لَا يشتِري بسرا أَو رطَبا فَاشترى بسرا مذَنبا فَِإنه يعتبر الْغلَبةُ إجماعا فَِإنْ ا
وس فوسو يا فَأَباعمِنثَ إجِه حلَيلُوِف عحةُ ِللْملَبالْغ تاِء فَقَالَا كَانرالشالْأَكِْل و نيقَا با فَرمها ومهنياَء : ى برإنَّ الش

قْصا ممهاِحٍد ِمنئًا فَكَانَ كُلُّ ويئًا فَشيش اِدفُهصِفي الْأَكِْل يو الْقَِليلُ ِفيِه الْكَِثري عبتفَي اِبعت لُوبغالْملَةَ ومالْج اِدفصا قَالَ يود
إذَا حلَف لَا يشتِري رطَبا فَاشترى ِكباسةَ بسٍر ِفيها رطَب لَا يحنثُ ِلأَنَّ الشراَء يصاِدف الْجملَةَ والْمغلُوب : ِفي الِْهدايِة 

أَو ِعري أَوِري شتشلَا ي لَفكَذَا إذَا حو اِبعت   

تفَاش أْكُلُهلَا لَا يا ورمأْكُلُ تلَا ي لَفح لَوا وا قُلْناِء ِلمرونَ الشثُ ِفي الْأَكِْل دنحي ها فَِإنأَكَلَها وِعريش اتبا حطَةً ِفيهى ِحنر
كَذَا ِفي الْكَر ذَِلك ِوينثُ إلَّا أَنْ ينحا لَا يطَبر ا أَوبفَأَكَلَ قَس ةَ لَهِنيِخي   

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يأْكُلُ لَحما فَأَكَلَ السمك لَم يحنثْ  

لُ عمحانَ لَا تمآِن ِلأَنَّ الْأَيا ِفي الْقُرمِتِه لَحِميسِبت ارِتبلَا اعِة وادالْعِف ورِفي الْع لُهاونتِم لَا يِم اللَّحاس لَى أَلْفَاِظ ِلأَنَّ إطْلَاق
 ِإنْ كَانَ قَدثْ ونحي ا لَمكَاِفر ِكبةً فَرابد كَبرلًا يوِت أَوكَبنالْع تيب برا فَختيب برخلَا ي لَفح نى أَنَّ مرآِن أَلَا تالْقُر

وكَذَا جِميع ما ِفي الْبحِر حكْمه حكْم }  ِعند اللَِّه الَِّذين كَفَروا إنَّ شر الدواب{ سمى الْكَاِفر دابةً ِفي قَوله تعالَى 
هوخطْبمو هاحبمو همرحثُ منحي هِك فَِإنمالس راِن غَيوياِئِر الْحس ِمن ٍم أَكَلَهلَح ا فَأَيمأْكُلُ لَحلَا ي لَفِإنْ حِك ومالس 

ومشِويه وعلَى أَي حاٍل أَكْلُه فَِإنْ أَكَلَ ميتةً أَو لَحم ِخنِزيٍر أَو لَحم إنساٍن حِنثَ ِفي الْجِميِع ، ذَِلك ِلأَنه يسمى لَحما 
ِإنه يقَع علَى اللَّحِم الَِّذي يجوز ِشراؤه كَذَا ِفي الْخجنِدي وهذَا ِفي الْيِمِني علَى الْأَكِْل أَما إذَا كَانت يِمينه علَى الشراِء فَ

هذَا وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ لَحما فَأَكَلَ كَِبدا أَو ِكرشا أَو رأْسا أَو الْكَلَأَ أَو الريةَ أَو النشاشةَ أَو الْأَمعاَء أَو الطِّحالَ حِنثَ ِفي 
كُلِِّه وأَما شحم الْبطِْن فَلَيس ِبلَحٍم ولَا يحنثُ ِبأَكِْلِه إلَّا أَنْ ينِويه وكَذَا الْأَلْيةُ حكْمها حكْم الشحِم وِإنْ أَكَلَ شحم الظَّهِر 

 قَالُ لَهي هِنثَ ِلأَنِم حلَى اللَّحا عم أَو : ِمنيس مأِْس ِلأَنَّ لَحالر مكَذَا لَحِنثَ وح روِد الْبيص ملَح وِر أَوالطُّي مفَِإنْ أَكَلَ لَح
ى لَحما اشتر: الرأْس عضو ِمن الْحيواِن ِبِخلَاِف ما إذَا حلَف لَا يشتِري لَحما فَاشترى رأْسا فَِإنه لَا يحنثُ ِلأَنه لَا يقَالُ 
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وِإنما يقَالُ اشترى رأْسا ولَو حلَف لَا يشتِري لَحما ولَا شحما فَاشترى أَلْيةً لَم يحنثْ ِلأَنها لَيست ِبلَحٍم ولَا شحٍم وِإنما 
   ِهي نوع ثَاِلثٌ

 لُهقَو  

    فَشِرب ِمنها ِبِإناٍء لَم يحنثْ حتى يكْرع ِفيها كَرعا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومن حلَف لَا يشرب ِمن ِدجلَةَ 

  .وهو أَنْ يباِشر الْماَء ِبِفيِه فَِإنْ أَخذَه ِبيِدِه أَو ِبِإناٍء لَم يحنثْ 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَباِلا: وِع وثُ ِبالْكَرنحلَةٌ يمعتسِقيقَةٌ ما حلَه تإذَا كَان هدِعن ِمنيلُ أَنَّ الْيالْأَصاِء والِْإنِد واِف ِبالْيغِْتر
 الْكَرع ِفي الدجلَِة ومجاز متعارف مستعملٌ حِملَت علَى الْحِقيقَِة دونَ الْمجاِز وِعندهما يحملُ علَيِهما جِميعا ومعلُوم أَنَّ

 هدِعن ِملَتاٍء فَحا ِبِإنهذَ ِمنأْخأَنْ ي وهو فارعتا مضأَي ازجالْماِس والن ِمن ا كَِثريلُهفْعفَةٌ يارعتلَةٌ ممعتسم ِهيِقيقَةُ والْح وه
يرلَى الْأَما عمهدِعنِقيقَِة ولَى الْحع هِمن ِربش ِفيِه أَو عاٌء كَروا ساعمثْ إجنحي لَةَ لَمِدج ذُ ِمنأْخٍر يهن ِمن ِربِن فَِإنْ ش

ه ِمن ذَا الْكُوِز أَوه ِمن برشلَا ي لَفح نِرِه كَمغَي ِمن ِربا شمِإنلَةَ وِدج ِمن برشي لَم هاٍء ِلأَنِبِإن اَءهلَ مواِء فَحذَا الِْإن
إلَى كُوٍز آخر أَو إناٍء آخر فَِإنه لَا يحنثُ ِبشرِب ذَِلك أَما إذَا حلَف لَا يشرب ِمن ماِء ِدجلَةَ فَكَرع ِفي نهٍر يأْخذُ ِمنها 

هِفي الن ودجولَةَ ماَء ِدجا ِلأَنَّ ماعمِنثَ إجٍر حهن ِمن قَى لَهتلَةَ فَاساِء ِدجم ِمن برشلَا ي لَفِإنْ حا وهذُ ِمنأْخِر الَِّذي ي
   يأْخذُ ِمنها فَشِربه حِنثَ ِلأَنَّ يِمينه علَى الْماِء وهو موجود ِفي هذَا النهِر

 لُهقَو  

   ِء ِدجلَةَ فَشِرب ِمنها ِبِإناٍء حِنثَ ولَو حلَف لَا يشرب ِمن ما 

ِلأَنه شِرب ماًء مضافًا إلَى ِدجلَةَ فَحِنثَ ولَو حلَف لَا يشرب ماًء ِمن ِدجلَةَ ولَا ِنيةَ لَه فَشِربه ِمنها ِبِإناٍء لَم يحنثْ حتى 
هلَِة ِلأَنجِفي الد فَاه عضي برشلَا ي لَفِإنْ حِع وثْ إلَّا ِبالْكَرنحي ِر فَلَمهلَى النع ِمنيالْي تارِعيِض صبِللت ِهيو ِمن ا ذَكَرلَم 

  .ِمن هذَا الْجب فَِإنْ كَانَ مملُوًءا فَهو علَى الْكَرِع لَا غَير ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

و يقَالَ أَبو ِمن برشلَا ي لَفِإنْ حاِع وماِف ِبالِْإجلَى اِلاغِْترلُوٍء فَعمم رِإنْ كَانَ غَياِف واِلاغِْترِع ولَى الْكَرع دمحمو فوس
تم رِقيقَةَ غَياِف ِلأَنَّ الْحلَى اِلاغِْترع وذَا الِْبئِْر فَهاِء هم ِمن ذَا الِْبئِْر أَوه كَلَّفاِز فَِإنْ تجلَى الْمع ِمنيالْي ِملَتا فَحفٍَة ِفيهارع

   وكَرع ِمن أَسفَِلها اختلَفُوا ِفيِه والصِحيح أَنه لَا يحنثُ

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هِذِه الِْحنطَِة فَأَكَلَ ِمن خبِزها لَم يحنثْ  

ند أَِبي حِنيفَةَ وِإنما يحنثُ إذَا قَضمها ِلأَنَّ لَها حِقيقَةً مستعملَةً فَِإنها تغلَى وتقْلَى وتؤكَلُ قَضما والْحِقيقَةُ مقَدمةٌ علَى ِع
صِحيح ِلعموِم الْمجاِز والِْخلَاف ِفيما إذَا لَم يكُن لَه ِنيةٌ أَما إذَا الْمجاِز وِعندهما يحنثُ إذَا أَكَلَها خبزا أَو قَضما وهو ال

نحي ا لَمِويِقهس طَِة فَأَكَلَ ِمنِذِه الِْحنه أْكُلُ ِمنلَا ي لَفِإنْ حا واعمثْ إجنحي ا لَمِزهبخ ا فَأَكَلَ ِمنبا حأْكُلَهى أَنْ يوثْ ن
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ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَى أَصِلِه أَنَّ الْيِمني تحملُ علَى الْحِقيقَِة وحِقيقَتها أَنْ تؤكَلَ حبا وقَالَ محمد يحنثُ كَما ِفي الْخبِز علَى 
ِفي الْخبِز وذَكَر ِفي الْأَصِل أَنه مع أَِبي حِنيفَةَ وفَرق بين الْخبِز أَصِلِه وأَما أَبو يوسف فَِمنهم من قَالَ هو مع محمٍد كَما 

ِذِه الِْحنه أْكُلُ ِمنلَا ي لَفح لَوو ى ِبذَِلكمسلَا ي ِويقالسطٍَة وِحن زبقَالُ خا يازجطَةً مى ِحنمسي زبِويِق ِلأَنَّ الْخالسطَِة و
   فَزرعها وأَكَلَ ِمن غَلَِّتها لَم يحنثْ

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هذَا الدِقيِق فَأَكَلَ ِمن خبِزِه حِنثَ  

كُني ذَا إذَا لَمهو ذَِلك رغَي فرعِقيقَةٌ تح لَه سلَيكَذَا وه ةَ أَكْلُهادثْ إذَا ِلأَنَّ الْعنحي ِنِه لَميِبع أْكُلَهى أَنْ يوةٌ فَِإنْ نِني لَه 
 لُهِقيقَةَ كَلَاِمِه قَوى حون هِزِه ِلأَنبخ أَكَلَ ِمن  

   ولَو استفَّه كَما هو لَم يحنثْ  

لَه مجاز مستعملٌ ولَيست لَه حِقيقَةٌ مستعملَةٌ تناولَت الْيِمني الْمجاز ِبالِْإجماِع ِلأَنه لَم تجِر الْعادةُ ِباسِتعماِلِه كَذَِلك ِلأَنَّ ما
ثْ ِلمنحي لَم جسنلَ أَنْ يِبِه قَب ممعلَ فَتزذَا الْغه سلْبلَا ي لَفح كَذَا لَوِزلَِة ونِذِه الْمِبه ِقيقالدأْكُلُ ولَا ي لَفِإنْ حا ونا ذَكَر

 لَوى أَكْلًا ومسلَا ي برثْ ِلأَنَّ الشنحي لَم هِربِإنْ شِنثَ وٍر حمت ٍز أَوبِبخ لَّ فَأَكَلَهذَا الْخه لَ أَوسذَا الْعه أَو نذَا اللَّبه
ه ودقَّه وشِربه لَم يحنثْ ِلأَنَّ هذَا شرب ولَيس ِبأَكٍْل وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ ِعنبا فَجعلَ يمصه حلَف لَا يأْكُلُ هذَا الْخبز فَجفَّفَ

ِبشرٍب وِإنما هو مص ولَو حلَف لَا ويرِمي ِبثُفِْلِه ويبلَع ماَءه لَم يحنثْ ِفي الْأَكِْل ولَا ِفي الشرِب ِلأَنَّ هذَا لَيس ِبأَكٍْل ولَا 
يأْكُلُ سكَّرا فَجعلَ ِفي ِفيِه سكَّرةً وجعلَ يبلَع ماَءها حتى ذَابت لَم يحنثْ ِلأَنه ِحني أَوصلَها إلَى جوِفِه وصلَت وِهي ِمما 

 لَوغُ وضا الْمى ِفيهأَتتِم لَا يِرفَِة الطَّععونَ مد طِْهريِبِه الت ودقْصثْ ِلأَنَّ الْمنحي وِء لَمضِللْو ضمضماَء فَتالْم ذُوقلَا ي لَفح
ما يطْعم ويؤكَلُ ِبنفِْسِه أَو مع غَيِرِه ولَو حلَف لَا يأْكُلُ طَعاما فَأَكَلَ خبزا أَو لَحما أَو تمرا وفَاِكهةً حِنثَ ِلأَنَّ الطَّعام كُلُّ 

والِْإدام يسمى طَعاما فَيحنثُ ِبِه وِإنْ أَكَلَ أَهِليلَجةً أَو محمودةً لَم يحنثْ ِلأَنه لَا يسمى طَعاما وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ طَعاما 
    ِمنِمن طَعاِم فُلَاٍن فَأَكَلَ

خلِِّه أَو زيِتِه أَو ِملِْحِه أَو أَخذَ ِمنه شيئًا يأْكُلُه ِبطَعاِم نفِْسِه حِنثَ وِإنْ أَخذَ ِمن نِبيِذِه أَو ماِئِه فَأَكَلَ ِبِه خبزا لَم يحنثْ وِإنْ 
ما ِبسوتلْتِويقًا ما فَأَكَلَ سنمأْكُلُ سلَا ي لَفِإلَّا حِنثَ وح نمالس هالَ ِمنس ِصرثُ إذَا عيِبح ِويقفَِإنْ كَانَ الس ةَ لَهلَا ِنيٍن و

   فَلَا

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا يكَلِّم فُلَانا فَكَلَّمه وهو ِبحيثُ يسمع إلَّا أَنه ناِئم حِنثَ  

و هكَلَّم قَد هِلأَن لَم هإلَّا أَن عمسثُ ييِبح وهو اهادكَذَا إذَا نغَاِفلٌ و وهو هكَلَّم ا لَوِمِه كَموِلن مفْهي لَم هِعِه إلَّا أَنملَ إلَى سصو
 اِلففَقَالَ الْح ابِه الْبلَيع قد كَذَا لَوفْلَِتِه وِلغ مفْهي :ذَا أَوه نِه ملَيع لُوفحالْم اهادن لَوو لَه كَلِّمم هثُ ِلأَننحي هفَِإن تأَن 
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 فَقَالَ لَه :ِنثَ قَضوا ِبِه حدفَاقْت ماَء قَوفِْسِه فَجلَاةَ ِلنالص حتا فَافْتدأَح مؤلَا ي لَفِإنْ حِة وايهِنثَ كَذَا ِفي النح كياًء لَا لَب
ِديانةً ِلأَنه ِفي الظَّاِهِر أَمهم فَحِنثَ قَضاًء لَِكنه لَم يقِْصد إمامتهم فَلَم يحنثْ ِديانةً إنْ أَمهم ِفي صلَاِة الِْجنازِة أَو ِفي سجدِة 

   الْوجوِد ِلأَنَّ الْيِمني ِعند الِْإمامِة تصرف إلَى الصلَاِة الْمعهودِة الْفَِريضِة والناِفلَِةالتلَاوِة لَم يحنثْ لَا قَضاًء ولَا ِديانةً ِفي كُلِّ 

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا يكَلِّمه إلَّا ِبِإذِْنِه فَأَِذنَ لَه ولَم يعلَم ِبِإذِْنِه حتى كَلَّمه حِنثَ  

دذَا ِعنا همه.  

وقَالَ أَبو يوسف لَا يحنثُ ولَو حلَف لَا يكَلِّم فُلَانا حتى يأْذَنَ لَه زيد فَمات زيد قَبلَ أَنْ يأْذَنَ لَه فَِعندهما يسقُطُ يِمينه فَِإنْ 
لَّمه حِنثَ ولَو قَالَ إنْ ضربتك فَعبِدي حر فَضربه بعد موِتِه لَا يحنثُ كَلَّمه بعد ذَِلك لَا يحنثُ وِعند أَِبي يوسف متى كَ

إنْ  : وكَذَا إذَا حلَف لَا يكْسوه فَهو علَى الْحياِة أَيضا حتى لَو كَفَّنه لَا يحنثُ إلَّا أَنْ ينِوي ِبالْكُسوِة الستر وِإنْ قَالَ
   غَسلْتك فَعبِدي حر فَغسلَه بعد موِتِه حِنثَ ولَو حلَف لَا يكَلِّمه أَولًا يدخلُ علَيِه فَفَعلَ ذَِلك بعد موِتِه لَا يحنثُ

 لُهقَو  

    دخلَ الْبلَد فَهو علَى حاِل ِولَايِتِه خاصةً وِإذَا استحلَف الْواِلي رجلًا ِليعِلمه ِبكُلِّ داِعٍر خِبيٍث 

 ِزلَ ثُمِة فَِإنْ عايوِل ِفي ظَاِهِر الرزكَذَا ِبالْعِت ووالُ ِبالْموالزِتِه وِولَاي دعب هتفَاِئد ِفيدِرِه فَلَا يجِه ِبزرش فْعد هِمن ودقْصِلأَنَّ الْم
 ادع ِبِه ِمن ِلمع نِه كُلَّ مإلَي نفَعرلًا لَيجر لَفحتاس هتورصلُ وزعي اِلي أَوالْو تمي ا لَمم ِمنيقَى الْيبتو ِمنيالْي دعت ا لَماِليو

ى عتح ذَِلك ئًا ِمنيش لَمعي لَِّتِه فَلَمحاِرٍق ِفي مس فَاِسٍق أَو ِمن جرخ قَدو هفَعرِه أَنْ يلَيع سفَلَي ِلمع ِلِه ثُممع اِملُ ِمنِزلَ الْع
  .يِميِنِه 

ِه الداِعر ِبالْعيِن الْمهملَِة وبطَلَت عنه الْيِمني فَِإنْ عاد الْعاِملُ بعد عزِلِه لَم يكُن علَيِه أَيضا أَنْ يرفَعه إلَيِه وقَد بطَلَت ِبيِميِن
   الْفَاِجر الْخِبيثُ

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يركَب دابةَ فُلَاٍن فَرِكب دابةَ عبِدِه لَم يحنثْ  

  .الْمراد عبده الْمأْذُونُ سواٌء كَانَ مديونا أَم لَا وهو قَولُهما 

   ِلأَنَّ الدابةَ ِملْك الْمولَى وِإنْ أُِضيفَت إلَى الْعبِد ِلأَنَّ الْعبد وما ِفي يِدِه ِلمولَاه:  محمد وقَالَ

 لُهقَو  
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   ومن حلَف لَا يدخلُ هِذِه الدار فَوقَف علَى سطِْحها أَو دخلَ ِدهِليزها حِنثَ  

حها ِمنها أَلَا ترى أَنَّ الْمعتِكف لَا يفْسد اعِتكَافُه ِبصعوِدِه إلَى سطِْح الْمسِجِد وكَذَا الدهِليز ِمن الداِر ِلأَنَّ الدار ما ِلأَنَّ سطْ
  طِْح كَذَا ِفي الِْهدايِة قَولُه ِفي عرِفنا لَا يحنثُ ِبالصعوِد إلَى الس: اشتملَت علَيِه الداِئرةُ وِقيلَ 

   فَِإنْ وقَف علَى طَاِق الْباِب ِبحيثُ إذَا غُِلق الْباب كَانَ خاِرجا لَم يحنثْ  

ى إنْ كَانرِخلْ الْأُخدي لَمِه ولَيى ِرجدلَ إحخِإنْ أَدِنثَ وح اِب إذَا غُِلقاِخلَ الْبِإنْ كَانَ دِإنْ وِنثَ وِبطَةً حهنم ارالد ت
 لَمو هأْسلَ رخِإنْ أَدو ِحيحالص وهةً وِويتسم ِبطَةً أَوهنم تاٌء كَانوثُ سنحلَا ي ِخيِفي الْكَرثُ ونحةً لَا يِويتسم تكَان

ئًا ِبييا شهلَ ِمناونت ِه أَويمِخلْ قَدديقْطَعي لَم لَهفَع لَو اِرقى أَنَّ السروٍل أَلَا تخِبد سذَا لَيثْ ِلأَنَّ هنحي ِدِه لَم   

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يأْكُلُ الشواَء فَهو علَى اللَّحِم دونَ الْباِذنجاِن والْجزِر  

ِبِه اللَّح ادراَء يوا ِلأَنَّ الشلَى مع وِرِه فَهغَي ٍض أَويب ى ِمنوشا يى كُلَّ موثُ فَِإنْ ننحا لَا يِويشكًا ممأَكَلَ س ى لَوتح م
 لُهفِْسِه قَولَى نع ددش هى ِلأَنون  

    وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ الطَِّبيخ فَهو علَى ما يطْبخ ِمن اللَّحِم 

 قرم ا لَهملَح خثْ فَِإنْ طَبنحي ِفيِه لَم قرا لَا مقِْليا ممِإنْ أَكَلَ لَحثْ ونحي ا لَموخطْبكًا ممِف فَِإنْ أَكَلَ سرا ِللْعارِتباع
  .وأَكَلَ ِمن مرِقِه حِنثَ ِلأَنَّ الْمرق ِفيِه أَجزاُء اللَّحِم 

يناِبيِع إذَا حلَف لَا يأْكُلُ ِمن هذَا اللَّحِم شيئًا فَأَكَلَ ِمن مرِقِه لَم يحنثْ إلَّا أَنْ ينِوي الْمرق وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ وِفي الْ
لْيٍة فَهو طَِبيخ وِإنْ طَبخه ِبسمٍن أَو زيٍت لَم يكُن الطَِّبيخ فَأَكَلَ شحما مطْبوخا حِنثَ فَِإنْ طَبخ عدسا ِبودٍك أَو ِبشحٍم أَو أَ

   طَِبيخا ولَا يكُونُ الْأُرز طَِبيخا

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يأْكُلُ الرُءوس فَيِمينه علَى ما يكْبس ِفي التناِنِري ويباع ِفي الِْمصِر  

الض وه سا الْكَبلَهعجُءوِس الِْإِبِل ور نع عجر ةً ثُماصِم خنالْغقَِر والْبُءوِس الِْإِبل ولَى رلُ عِنيفَةَ الْأَولُ أَِبي حكَانَ قَوو م
  .علَى رُءوِس الْبقَِر والْغنِم خاصةً 

ُءوِس الْغلَى رع ِهي دمحمو فوسو يقَالَ أَبلَى وِنيفَةَ عأَِبي ح دِعن وا فَهأْسِري رتشلَا ي لَفإذَا ح ِدينجِفي الْخةً واصِم خن
رذَا ِفي الشهاِع ومُءوِس الِْإِبِل ِبالِْإجلَى رع قَعلَا يو رِم لَا غَينُءوِس الْغلَى را عمهدِعنِم ونالْغقَِر وُءوِس الْبا ِفي الْأَكِْل راِء أَم

 ُءوسكَذَا راِء ورلَا ِفي الشا لَا ِفي الْأَكِْل واعماِفِري إجصالْعِك ومالساِد ورالْج ُءوسِمِني رلُ ِفي الْيخدلَا يلَى الْكُلِّ وع قَعي
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أْكُلُ بلَا ي لَفِإنْ حاِع وملُ ِبالِْإجخدثُ الِْإِبِل لَا تنحلَا يِرِه وغَياِج وجالدو زِر كُلِِّه الِْإوِض الطَّييلَى بع وفَه ةَ لَهلَا ِنيا وضي
هِوينِك إلَّا أَنْ يمِض السيِفي ب   

 لُهقَو  

   لَه خبزا وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ خبزا فَيِمينه علَى ما يعتاد أَهلُ الِْمصِر أَكْ 

 لُهةً ِفي الِْبلَاِد قَوادع زبخا يكُلِّ مِن وخالدِة والذُّرِعِري والشطَِة وِمثْلُ الِْحن  

   فَِإنْ أَكَلَ الْقَطَاِئف أَو خبز الْأُرِز ِبالِْعراِق لَم يحنثْ  

ِإنْ أَكَلَهو مهداٍد ِعنتعم رغَي هِنثَِلأَنا حزبخ زأْكُلُونَ الْأُري مهتادلٍَد عِفي ب انَ أَوتِرسِفي طَب    

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يِبيع ولَا يشتِري ولَا يؤجر فَوكَّلَ من فَعلَ ذَِلك لَم يحنثْ  

ِذِه الْأَشه قُوقِلأَنَّ ح ذَِلك ِوينِإنْ إلَّا أَنْ يفِْسِه ولَى نع ددش هِنثَ ِلأَنح ى ذَِلكوا إذَا نونَ الْآِمِر فَأَماِقِد دإلَى الْع ِجعراِء تي
يتولَّى ذَِلك ِبنفِْسِه ِمثْلُ كَانَ الْوِكيلُ هو الْحاِلف ِلأَنه الْتزم حقُوق هذَا الْعقِْد وِإنْ كَانَ الْحاِلف ِممن جرت عادته أَنْ لَا 

 هاِء ِلأَنِفي الْقَض فِْسِه ِدينِبن لَّاهوتى أَنْ لَا يولَى الْآِمِر ِبِه فَِإنْ نع هِمينِنثَ ِلأَنَّ يح لَ ذَِلكفْعأَنْ ي هرغَي رِوِه فَأَمحنلْطَاِن والس
   نوى حِقيقَةَ كَلَاِمِه

لُهقَو   

   وِإنْ حلَف لَا يتزوج أَو لَا يطَلِّق أَو لَا يعِتق فَوكَّلَ من فَعلَ ذَِلك حِنثَ  

 الْأَشياِء سِفري ومعبر وكَذَا الْخلْع والِْكتابةُ والصلْح ِمن دِم الْعمِد والِْهبِة والصدقَِة والِْكسوِة والنفَقَِة ِلأَنَّ الْوِكيلَ ِفي هِذِه
زوجت فُلَانا وطَلَّقْت امرأَةَ فُلَاٍن وحقُوق الْعقِْد راِجعةٌ إلَى : تزوجت وِإنما يقُولُ : وِلهذَا لَا يِضيفُه إلَى نفِْسِه لَا يقُولُ 

آِلي ذَِلك ِبنفِْسي لَا يدين ِفي الْقَضاِء ويدين ِفيما بينه وبين اللَِّه تعالَى ولَو حلَف لَا الْآِمِر لَا إلَيِه فَِإنْ قَالَ الْآِمر نويت أَنْ 
  .ين ِفي الْقَضاِء نويت أَنْ أَِليه ِبنفِْسي ِد: يضِرب عبده أَولًا يذْبح شاته فَأَمر إنسانا فَفَعلَ ذَِلك حِنثَ وِإنْ قَالَ 

 أِْديبالت وهلَِد وةٌ إلَى الْواِئدلَِد عِب الْورةَ ضفَعنثْ ِلأَنَّ منحي لَم هبرا فَضانسإن رفَأَم هلَدو ِربضلَا ي لَفِة إذَا حايِفي الِْهدو
ِخلَاِف الْأَمِر ِبضرِب الْعبِد ِلأَنَّ منفَعته اِلائِْتمار ِبأَمِرِه فَيضاف الِْفعلُ إلَيِه وِإنْ حلَف لَا والتثِْقيف فَلَم ينسب ِفعلُه إلَى الْآِمِر ِب

حي هفَِإن ازِرِه فَأَجِر أَميلٌ ِبغجا رهجوز ا أَوهجوزلًا يجر رةَ فَأَمِغريالص هتناب جوزي لَّقَتعاِقِد فَتقِْد ِبالْعالْع قُوقثُ ِلأَنَّ حن
ِبالْمِجيِز ولَو حلَف لَا يؤخر عن فُلَاٍن حقَّه شهرا فَلَم يؤخره شهرا بلْ سكَت عن تقَاِضيِه حتى مضى الشهر لَم يحنثْ ِلأَنَّ 

  .يلُ وترك التقَاِضي لَيس ِبتأِْجيٍل التأِْخري هو التأِْج

ولَو أَنَّ امرأَةً ِبكْرا حلَفَت أَنْ تأْذَنَ ِفي تزِوِجيها وِهي ِبكْر فَزوجها أَبوها فَسكَتت فَِإنها لَا تحنثُ والنكَاح لَاِزم لَها ِلأَنَّ 
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ِإنِبِإذٍْن و سلَي كُوتِه السلَيع قدصت أَو لَه بهِه فَولَيع قدصتلَا ي ئًا أَويش لَه بهلَا ي لَفح لَوِة ونالِْإذِْن ِبالس قَامم ما ِقيم
   فَلَم يقْبلْ حِنثَ وكَذَا إذَا حلَف لَا

ا ِلأَنَّ الِْملْك هنا ِمن جاِنٍب واِحٍد لَا ِمن جاِنبيِن ِبِخلَاِف ما إذَا حلَف لَا يِبيع أَو أَعرتك حِنثَ سواٌء قَِبلَ أَم لَ: يِعري ثُم قَالَ 
ِلك لَا يكُونُ إلَّا لَا يؤجر أَو لَا يكَاِتب فَفَعلَ فَِإنه لَا يحنثُ حتى يقْبلَ الْآخر ِلأَنَّ الْمقْصود ِبذَِلك حصولُ الِْعوضيِن وذَ

 دثْ ِعننحي لَمو عيالْب وهِط وروِب الشجٍد ِلومحم دِنثَ ِعنِري حتشِللْم اِئِع أَوِللْب ارا ِفيِه ِخيعيب اعِإنْ بوِل والْقَباِب وِبالِْإجي
عن أَِبي حِنيفَةَ ِفي ِروايٍة كَالْبيِع وِفي ِروايٍة كَالِْهبِة والطَّحاِوي جعلَه كَالْبيِع ولَو أَِبي يوسف وأَما الِْقراض فَِفيِه ِروايتاِن 

ِخلَاِف الْبيِع ِلأَنَّ الْغرض حلَف لَا يتزوج ولَا يصلِّي فَهو علَى الصِحيِح ِمن ذَِلك دونَ الْفَاِسِد ِلأَنَّ النكَاح لَا يملَك ِبفَاِسِدِه ِب
ِمنه الِْملْك وهو يقَع ِبفَاِسِدِه وكَذَا الصلَاةُ الْغرض ِمنها التقَرب إلَى اللَِّه تعالَى وذَِلك لَا يوجد ِبالْفَاِسِد ولَو حلَف لَا يصلِّي 

نحي لَاِة لَملَ ِفي الصخدو رِإنْ فَكَبِن ويتكْعر لِّيصى يتثْ حنحي لَاةً لَملِّي صاَللَِّه لَا أُصِإنْ قَالَ وو دجسيو كَعرى يتثْ ح
يتشهد ِفي الراِبعِة وِإنْ حلَف لَا يصلِّي صلَاةً فَصلَّى صلَاةَ الِْجنازِة لَا يحنثُ ولَو حلَف لَا يصلِّي الظُّهر لَم يحنثْ حتى 

لَا أَصوم صوما لَم يحنثْ حتى يصوم يوما : حلَف لَا يصوم فَأَصبح ناِويا ِللصوِم وصام ساعةً ثُم أَفْطَر حِنثَ وأَنْ قَالَ 
   كَاِملًا

 : لُهقَو  

   رِض فَجلَس علَى ِبساٍط أَو حِصٍري لَم يحنثْ ومن حلَف لَا يجِلس علَى الْأَ 

ِلأَنه لَا يسمى جاِلسا علَى الْأَرِض ِبِخلَاِف ما إذَا حالَ بينه وبينها ِلباسه ِلأَنه تبع لَه فَلَا يعتبر حاِئلًا وِلأَنَّ الْجاِلس علَى 
نم وِض هالْأَر لُهقَو هنفَِصلٌ عناِئلٌ ما حهنيبو هنيلْ بحي لَما وهراشب   

  نمو   

  

   حلَف لَا يجِلس علَى سِريٍر  

  أَي علَى هذَا السِريِر 

   فَجلَس علَى سِريٍر فَوقَه ِبساطٌ  

 ِصريح أَو  

   حِنثَ  

ا عاِلسج دعي هِلأَن روصتلَا ي را آخِريرس قَهلَ فَوعفَج ذَِلك دعذَا قَالَ بِلهِريِر وذَا السلَى هع ِريٍر أَيلَى سِلِه عى قَونعمِه ولَي
 لُهقَو ِمثْلُه ِبقَهسِر أَنْ يغَي ِمن رآخ  
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    لَم يحنثْ وِإنْ جعلَ فَوقَه سِريرا آخر فَجلَس علَيِه 

هذَا إذَا كَانت يِمينه علَى سِريٍر معرٍف ِبأَنْ قَالَ علَى هذَا السِريِر لَا يحنثُ ِلأَنه لَم يقْعد علَى هذَا السِريِر الْمحلُوِف علَيِه 
 تا إذَا كَانثُ أَمنحِرِه فَلَا يلَى غَيع دا قَعمِإنذَا ولَى هع امنلَا ي لَفذَا إذَا حلَى هعثُ ونحي هكٍَّر فَِإننِريٍر ملَى سع هِميني

 ِدماِئِط فَهذَا الْحإلَى ه ِلسجلَا ي لَفح لَوا ونيا بثُ ِلمنحلَى الثَّاِني لَا يع لَسفَج را آخطْحِه سلَيى عنطِْح فَبى السنب ثُم
 بكْتلَا ي لَفكَذَا إذَا حِه ولَيع ِلفحي لَم راِئطٌ آخذَا حهو هنع مالَ اِلاسز مدها انلَم هِه ِلأَنلُوِس إلَيثْ ِبالْجنحي قِْضِه لَمِبن

رب ثُم اهرِضِع الَِّذي بوالْم ِمن هرذَا الْقَلَِم فَكَسِبِهِبه بثْ إذَا كَتنحي ا لَمثَاِني اه   

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا ينام علَى ِفراٍش فَنام علَيِه وفَوقَه ِقرام حِنثَ  

 لُهقَو ِلسجالْم امالِْقرِه ولَيا عاِئمن دعاِش فَيِللِْفر عبت هِلأَن  

 قَهلَ فَوعثْ فَِإنْ جنحي لَم را آخاشِفر    

 ِحيحالص وهٍد ومحلُ مذَا قَوهو ا لَهعبكُونُ تِء لَا ييثُ ِلأَنَّ ِمثْلَ الشنحا لَا يمِإناِش وذَا الِْفرلَى هع ِلسجلَا ي لَفذَا إذَا حه
 ِلِزيادِة التوِطئَِة فَصار ناِئما علَى الِْفراِش الْمحلُوِف علَيِه كَما لَو حلَف لَا يلْبس وعن أَِبي يوسف يحنثُ ِلأَنَّ ذَِلك يفْعلُ

   هذَا الْقَِميص فَلَِبسه فَوق قَِميٍص آخر أَنه يحنثُ ِلذَِلك كَذَا هذَا

 لُهقَو  

    اللَّه متِصلًا ِبيِميِنِه فَلَا ِحنثَ علَيِه إنْ شاَء: ومن حلَف يِمينا وقَالَ  

 اِء اللَِّه أَوِبقَض أَو اَء اللَّهشإلَّا أَنْ ي أَو اَء اللَّهكَذَا إذَا قَالَ إذَا شولًا وصوكُونَ مأَنْ ي دعا برخؤم ا أَومقَداُء مِتثْناٌء كَانَ اِلاسوس
  ِه أَو ِبما أَحب اللَّه أَو أَراد اللَّه أَو إنْ أَعانِني اللَّه أَو ِبمعونِة اللَِّه يِريد اِلاسِتثْناَء فَهو مستثٍْن ِفيما بينه وبين اللَِّه قَولُه ِبقُدرِة اللَّ

 ِتطَاعلَى اسع وفَه طَاعتنه إنْ اسأِْتيلَي لَفِإنْ حِة ورونَ الْقُدِة دحِة الص   

يعِني اسِتطَاعةَ الْحاِل ومعناه إذَا لَم يمرض أَو يِجئْ أَمر يمنعه ِمن إتياِنِه فَلَم يأِْتِه حِنثَ فَِإنْ نوى اسِتطَاعةَ الْقَضاِء ِمن ِقبِل 
بو هنيا بِفيم الَى ِدينعِقيلَ اللَِّه تاِء وِفي الْقَض نيدلَا يالَى وعاللَِّه ت نكِْفيِه : ييِقيقَةَ كَلَاِمِه وى حون ها ِلأَنضاِء أَيِفي الْقَض نيدي

   يعوده فَعاده ولَم يؤِذنْ لَه بر ِفي يِميِنِهِفي الِْإتياِن أَنْ يِصلَ إلَى منِزِلِه لَِقيه أَم لَا وكَذَا ِعيادةُ الْمِريِض إذَا حلَف ِبأَنْ 

 لُهقَو  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                988

   وِإنْ حلَف لَا يكَلِّم فُلَانا ِحينا أَو زمانا أَو الِْحني أَو الزمانَ فَهو علَى ِستِة أَشهٍر  

إنْ كَانَ لَه ِنيةُ فَهو : دهرا أَو الدهر قَالَ أَبو حِنيفَةَ : هو علَى ما نوى وِإنْ قَالَ هذَا إذَا لَم يكُن لَه ِنيةٌ أَما إذَا نوى شيئًا فَ
الدهر فَهو : ِإنْ قَالَ دهرا فَهو علَى ِستِة أَشهٍر و: علَى ما نوى وِإنْ لَم يكُن لَه ِنيةٌ فَما أَدِري ما الدهر وِعندهما إذَا قَالَ 

لَا ِخلَاف ِفي الدهِر أَنه الْأَبد وهو الصِحيح أَما الِْحني والزمانُ فَتارةً يكُوناِن ِلأَقَلِّ : علَى الْأَبِد وِمن أَصحاِبنا من قَالَ 
وأَراد ِبِه صلَاةَ الْعصِر وصلَاةَ الصبِح ولَا يجوز أَنْ }  ِحني تمسونَ وِحني تصِبحونَ فَسبحانَ اللَِّه{ الْأَوقَاِت كَقَوِلِه تعالَى 

هلْ أَتى { اللَّه تعالَى يكُونَ ذَِلك مراد الْحاِلِف إذْ لَو أَراده لَامتنع ِمن كَلَاِمِه ِبغيِر يِمٍني وتارةً يقَع علَى أَربِعني سنةً قَالَ 
يعِني أَربِعني سنةً ولَا يجوز أَنْ يكُونَ ذَِلك مراد الْحاِلِف أَيضا إذْ لَو أَراده لَقَالَ أَبدا وتارةً } علَى الِْإنساِن ِحني ِمن الدهِر 

أَي كُلَّ ِستِة أَشهٍر ِلأَنَّ ِمن وقِْت انِقطَاِع الرطَِب } تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني { ى ِفي النخلَِة يقَع علَى ِستِة أَشهٍر قَالَ اللَّه تعالَ
} ير الْأُموِر أَوسطُها خ{ ِفي الِْحِني فَكَانَ أَولَى قَالَ علَيِه السلَام : إلَى وقِْت خروِج الطَّلِْع ِستةَ أَشهٍر وهذَا أَوسطُ ما ِقيلَ 

 لُهاِحٍد قَوى ونعذُ ِحٍني ِبمنماٍن ومذُ زنته مأَيا رقَالُ مالَ الِْحِني يمِتعلُ اسمعتسانُ يمكَذَا الزو  

   وكَذَِلك الدهر ِعند أَِبي يوسف ومحمٍد  

 هكَلِّملَا ي لَفِني إذَا حعكَِّر ينِفي الْم ِتلَافذَا اِلاخها وقِْديرِفيِه ت رقَدي ِنيفَةَ فَلَمو حا أَبأَمٍر وهِة أَشلَى ِستع قَعا يمهدا فَِعنرهد
الْم ِلِهمِفي قَو دِبِه الْأَب ادراللَّاِم فَالْمِبالْأَلِْف و فرعا الْمأَم ِحيحالص وهورهش   

 اِننيلَى ثَمع وا فَهقْبح هكَلِّملَا ي لَفح لَوو هفِْسريت فرعاٌء لَا يوا سرهدو رهِنيفَةَ أَنَّ الدأَِبي ح نعِرِه ومع ِميعِني جعلَى يع
إلَى قَِريٍب فَما دوِن الشهر ولَو قَالَ لَا أُكَلِّمه عاِجلًا فَهو علَى أَقَلَّ ِمن : سنةً وِإنْ قَالَ إلَى بِعيٍد فَهو شهر فَصاِعدا وِإنْ قَالَ 

   شهٍر

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَا يكَلِّمه أَياما فَهو علَى ثَلَاثَِة أَياٍم  

:  قَالَ أَبو حِنيفَةَ فَهو علَى عشرِة أَياٍم وِعندهما هو علَى أَياِم الْأُسبوِع وِإنْ قَالَ اعِتبارا ِلأَقَلِّ الْجمِع وِإنْ قَالَ أَياما كَِثريةً

 لُها قَولَى أَقَلِّهلُ عمحٍة فَيعثَلَاثٍَة إلَى ِتس ِمن عِلأَنَّ الِْبض رشلَى ثَلَاثَةَ عع وا فَهموةَ يرشع عِبض  

   ولَو حلَف لَا يكَلِّمه الْأَيام فَهو علَى عشرِة أَياٍم ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما علَى أَياِم أُسبوٍع  

ني عشر شهرا وِإنْ حلَف لَا يكَلِّمه وِإنْ حلَف لَا يكَلِّمه الشهور فَهو علَى عشرِة أَشهٍر ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما علَى اثْ
 هِإنْ قَالَ لَا أُكَلِّمِر ومِميِع الْعلَى جا عمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعناِعدفَص ِر ِسِننيشعٍع ومِر جشلَى عع وفَه ِننيالس أَو عمالْج

لَى ثَلَاِث ِسِننيع وفَه ا ِسِننيعمج أَو عمالْج هكَلِّملَا ي لَفإذَا ح اِع ثُممٍع ِبالِْإجمثَلَاثُ ج وا فَهعمِإنْ قَالَ جاِع ومِبالِْإج 
  زمه صوم ما بينها قَولُه فَلَه أَنْ يكَلِّمه ِفي غَيِر يوِم الْجمعِة ِفي قَوِلِهم جِميعا وكَذَا إذَا نذَر صوم الْجمِع لَم يلْ
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   وِإنْ حلَف لَا يكَلِّمه الشهور فَهو علَى عشرِة أَشهٍر ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما علَى اثْني عشر شهرا  

ِه لَا أُكَلِّمك ما دام أَبواك حييِن فَمات أَحدهما ثُم كَلَّمها لَا يحنثُ ولَو واَللَّ: وقَد بيناه قَالَ ِفي الْواِقعاِت إذَا قَالَ ِلامرأَِتِه 
 لَا يحنثُ والْكَلَام يقَع حلَف لَا يكَلِّم فُلَانا فَكَتب إلَيِه ِكتابا أَو أَرسلَ إلَيِه رسولًا فَكَلَّمه الرسولُ أَو أَومأَ إلَيِه أَو أَشار إلَيِه

   علَى النطِْق دونَ هِذِه الْأَشياِء وكَذَا إذَا حلَف لَا يحدثُ فُلَانا فَهو علَى هذَا

 لُهقَو  

   وِإذَا حلَف لَا يفْعلُ كَذَا تركَه أَبدا  

  ي لَا يتخصص ِبزماٍن دونَ زماٍن فَحِملَ علَى التأِْبيِد قَولُه ِلأَنَّ يِمينه وقَعت علَى النفِْي والنفْ

   وِإنْ حلَف لَيفْعلَن كَذَا فَفَعلَه مرةً واِحدةً بر ِفي يِميِنِه  

قُوِع الْيثُ ِبونحا يمِإنو هدجو قَدِل والِْفع ادإجي ودقْصِلِلأَنَّ الْملِّ الِْفعحِت مِبفَو ِتِه أَووِبم ذَِلكو هأِْس ِمن   

 لُهقَو  

  نمو   

  

  تجرةً فَخاِحدةً ورا مإلَّا ِبِإذِْنِه فَأَِذنَ لَه هأَترام جرخلَا ت لَفح   

 تعجرو  

   ثُم خرجت مرةً أُخرى ِبغيِر إذِْنِه  

  

   و لَا بد ِمن الِْإذِْن ِفي كُلِّ خروٍج حِنثَ أَ 

: فَِإنْ نوى الِْإذْنَ مرةً واِحدةً يصدق ِديانةً لَا قَضاًء وِفي الْكَرِخي يصدق ِديانةً أَو قَضاًء والِْحيلَةُ ِفي عدِم الِْحنِث أَنْ يقُولَ 

 مرٍة أَو أَِذنت لَك كُلَّما خرجت وِإنْ حلَف لَا تخرج امرأَته إلَّا ِبِإذِْنِه فَأَِذنَ لَها ِمن حيثُ لَا أَِذنت لَك ِبالْخروِج ِفي كُلِّ
  .تسمع فَخرجت بعد الِْإذِْن حِنثَ ِعندهما 

  ذِْن ِفي كُلِّ خروٍج أَو يقُولُ أَِذنت لَك كُلَّما خرجت قَولُه وقَالَ أَبو يوسف لَا يحنثُ وقَولُه ولَا بد ِمن الِْإ
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   وِإنْ قَالَ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك فَأَِذنَ لَها مرةً واِحدةً فَخرجت ثُم خرجت بعد ذَِلك ِبغيِر إذِْنِه لَم يحنثْ  

 ى أَوضى أَرتكَذَا إذَا قَالَ حلَى وع ددش ها ِلأَنِميعج ِلِهمى ِفي قَووا نلَى مع وٍة فَهرى الِْإذْنَ ِفي كُلِّ موى فَِإنْ نضإلَّا أَنْ أَر
   نفِْسِه

 لُهقَو  

 شالْعِر وِر إلَى الظُّهطُلُوِع الْفَج الْأَكْلُ ِمن واُء هدى فَالْغدغتلَا ي لَفِإنْ حِل وِف اللَّيِر إلَى ِنصلَاِة الظُّهص اُء ِمن   

ِلأَنه مأْخوذٌ ِمن أَكِْل الْعِشي قَالَ الْخجنِدي وهذَا ِفي عرِفِهم أَما ِفي عرِفنا فَوقْت الْعشاِء ِمن بعِد صلَاِة الْعصِر ثُم الْغداُء 
أَكِْل الَِّذي يقْصد ِبِه الشبع ِفي الْعادِة ِفي كُلِّ بلٍَد ِفي غَاِلِب عادِتِهم حتى أَنَّ أَهلَ الْحضِر إذَا حلَفُوا والْعشاُء ِعبارةٌ عن الْ

لْعادِة ولَو كَانَ هذَا ِفي الْباِديِة حِنثُوا ِلأَنه علَى ترِك الْغداِء فَشِربوا اللَّبن لَم يحنثُوا ِلأَنهم لَا يقِْصدونَ الشبع ِمن ذَِلك ِفي ا
غَداٌء ِعندهم ولَو حلَف لَا يتغدى فَأَكَلَ فَاِكهةً أَو تمرا حتى شِبع لَم يحنثْ وكَذَا لَحما ِبغيِر خبٍز ِلأَنَّ الْغداَء ِفي غَيِر 

نُ إلَّا علَى الْخبِز وعن أَِبي يوسف ِفي أَكِْل الْأُرِز والْهِريسِة والْفَالُوذَِج الِْحنثُ وعنه أَيضا ِفي الْهِريسِة الْبواِدي لَا يكُو
ثَر ِمن ِنصِف الشبِع ولَو حلَف لَا يتصبح والْحلْوى لَا يحنثُ وغَداُء كُلِّ بلٍَد ما يتعارفُونه ويشترطُ ِفي الْغداِء أَنْ يكُونَ أَكْ

 دمحِر : قَالَ مى الْأَكْبحِتفَاِع الضار نيبِس ومطُلُوِع الش نيا بم حبصالت.  

  

   قَولُه والسحور ِمن ِنصِف اللَّيِل إلَى طُلُوِع الْفَجِر  

 ِمن ِخيِفي الْكَرِن وِلطًا ِبِه كَاللَّبتخم هعكَلُ مؤيو زبغُ ِبِه الْخبصٍء ييكُلُّ ش امفَالِْإد ِدمأْتلَا ي لَفح لَوِل وِف اللَّيِد ِنصعب
  .والْخلِّ والزيِت والْمرِق والْعسِل 

 داٍم ِعنِبِإد سغُ ِبِه فَلَيبصا لَا يا مأَموِخ وطْبِر الْمِم غَياللَّحِض ويالْبِن وبالْجاِء ووِمثْلُ الش هِوينإلَّا أَنْ ي فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح
.  

 دمحقَالَ ماِدِه ِب: وِفركَلُ ِبانؤلَا ي هاِع ِلأَنمِبالِْإج امإد الِْملْحِوِه وني ِإنْ لَمو امإد وكَلُ هؤي هاِهيِه فَِإنضا يمِم وِخلَاِف اللَّح
   وحده إلَّا أَنْ ينِويه وِإنْ

  .ثُِرد خبز ِبماٍء وِملٍْح لَم يكُن إداما ِلأَنه ِخلَاف الْعرِف وأَما السمن فَذَكَر الْخجنِدي أَنه لَيس ِبِإداٍم ِعندهما 

و دمحاٍم ِلأَنَّ : قَالَ مِبِإد سلَي زوالْجو رمالتاٍم وِبِإد سلَي بالِْعنو الِْبطِّيخقْلُ والْبا واعماٍم إجِبِإد تسةُ لَيالْفَاِكهو امإد وه
أَخذَ لُقْمةً ِبيِدِه وتمرةً ِبيِدِه {  أَنَّ التمر إدام ِلأَنَّ النِبي علَيِه السلَام التمر يفْرد ِبالْأَكِْل ِفي الْغاِلِب وعن أَِبي يوسف ومحمٍد

 يحنثُ هِذِه كَذَا ِفي الْكَرِخي وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ فَاِكهةً فَهو علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه ِفي وجٍه} هِذِه إدام : الْأُخرى وقَالَ 
إجماعا وهو ما إذَا أَكَلَ الِْمشِمش أَو الِْفرِسك أَو السفَرجلَ أَو الِْإجاص أَو التني أَو الِْبطِّيخ أَو نحوها وكَذَا قَصب السكَِّر 

 أَو الِْخيار أَو الْجزر ونحو ذَِلك وِفي وجٍه اختلَفُوا ِفيِه وهو الرمانُ وِفي وجٍه لَا يحنثُ ِبالِْإجماِع وهو ما إذَا أَكَلَ الِْقثَّاَء
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ب يؤكَلُ ِللشبِع والرطَب والِْعنب فَِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا يحنثُ ِبِه ِلأَنَّ الْفَاِكهةَ ِعنده ما يقِْصد ِبأَكِْلِه التفَكُّه دونَ الشبِع والرطَ
 صما يمِإنو أَكْلُه دقْصانُ لَا يمالرو.  

ِفيِهما { لَى وكَذَا الِْعنب وِعندهما كُلُّ ذَِلك فَاِكهةٌ ِلأَنه ِمن أَعز الْفَواِكِه والتنعم ِبِه يفُوق التنعم ِبغيِرِه وِلأَِبي حِنيفَةَ قَوله تعا
ثُم قَالَ وفَاِكهةً } حبا وِعنبا وقَضبا وزيتونا ونخلًا { فَعطَفَهما علَى الْفَاِكهِة وقَالَ ِفي آيٍة أُخرى } فَاِكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ 

 رغَي طُوفعالْمطَِب والرِب ولَى الِْعنةَ عالْفَاِكه طَفطَِب فَعالرِب وةَ الِْعنلَا آكُلُ فَاِكه لَهدى بوِه فَِإنْ نلَيطُوِف ععالْم
 اِمضِسِه حِفي ِجن سلٍْو لَيٍء حيلَى كُلِّ شع وى فَهلْوأْكُلُ الْحلَا ي لَفِإنْ حفِْسِه ولَى نع ددش ها ِلأَناعمِنثَ إجاِن حمالرو

كَِّر فَِإنْ أَكَلَكَالْخالسِل وسالْعِبيِص و   

ِعنبا حلْوا أَو رمانا حلْوا أَو ِبطِّيخا لَم يحنثْ ِلأَنَّ ِفي ِجنِس الِْعنِب والرماِن ما هو حاِمض وكَذَا الزِبيب لَيس ِمن الْحلْوى 
كَلَ ِتينا أَو رطَبا فَعن محمٍد يحنثُ ِلأَنه لَيس ِفي ِجنِسِه حاِمض وِإنْ حلَف لَا يأْكُلُ حلَاوةً ِلأَنه ِفي ِجنِسِه حاِمض فَِإنْ أَ

ِفي الْع هثْ ِلأَننحي ِة لَمالِْفض ا ِمنماتخ ا فَلَِبسِليح سلْبلَا ي لَفإنْ ح ى أَولْوِمثْلُ الْح وفَه ى أُِبيحتح ِليِبح سِف لَير
ِللرجاِل وِإنْ كَانَ ِمن الذَّهِب حِنثَ ِلأَنه حِلي حتى لَا يباح ِللرجاِل وِإنْ لَِبس عقَد لُؤلٍُؤ غَير مرصٍع لَا يحنثُ ِعند أَِبي 

   }يحلَّونَ ِفيها ِمن أَساِور ِمن ذَهٍب ولُؤلُؤا { ى قَوِلِهما ِلأَنه حِلي قَالَ اللَّه تعالَى حِنيفَةَ وِعندهما يحنثُ والْفَتوى علَ

 لُهقَو  

   وِإنْ حلَف لَيقِْضين دينه إلَى قَِريٍب فَهو دونَ الشهِر  

ا إذَا كَانةٌ أَمِني لَه كُني ذَا إذَا لَمه قَّهح هنِطيعلَي لَفح لَواِجلًا وع كنكَذَا لَأَقِْضيو الظَّاِهر هكَذِّبي ا لَمى موا نلَى مع وفَه ت
ه أَنْ يعِطيه قَبلَ أَنْ يمِضي ِنصفُه إذَا صلَّى الظُّهر فَلَه وقْت الظُّهِر إلَى آِخِرِه ولَو حلَف لَيعِطينه ِفي أَوِل الشهِر الداِخِل فَلَ

 لُهِنثَ قَوح هِطيعلَ أَنْ يقَب فُهى ِنصضفَِإنْ م  

   وِإنْ قَالَ إلَى بِعيٍد فَهو أَكْثَر ِمن الشهِر  

 لُها قَوقَِريب دعي هونا دِلأَنَّ م  

 ِذِه الده كُنسلَا ي لَفح نمِنثَ وا حِفيه هاعتمو لَهأَه كرتفِْسِه وا ِبنهِمن جرفَخ ار   

ا يقَالُ ِلأَنه يعد ساِكنا ِببقَاِء أَهِلِه ومتاِعِه ِفيها عرفًا ومن حلَف لَا يسكُن ِفي بلٍَد فَخرج ِمنه وترك أَهلَه ِفيِه لَم يحنثْ ِلأَنه لَ
ِلمن ِبالْبصرِة أَنه ساِكن ِفي الْكُوفَِة ِبِخلَاِف الداِر قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَا حلَف لَا يسكُن هِذِه الدار فَِإنه لَا يبر حتى ينتِقلَ 

ِه فَِإنْ لَم يفْعلْ ذَِلك ولَم يأْخذْ ِفي النقْلَِة ِمن ساعِتِه وهو يمِكنه حِنثَ قَالَ ِفي عنها ِبنفِْسِه وأَهِلِه وأَولَاِدِه الَِّذين معه ومتاِع
  .الِْهدايِة ولَا بد ِمن نقِْل كُلِّ الْمتاِع ِعند أَِبي حِنيفَةَ حتى لَو بِقي ِفيها وتد حِنثَ 

 فوسو يقَالَ أَبو : ذَّرعتي قْلَ الْكُلِّ قَدقْلُ الْأَكْثَِر ِلأَنَّ نن ربتعي.  

 دمحقَالَ ماِس : وِبالن فَقذَا أَرهى وكْنالس ِمن سلَي اَء ذَِلكرا وِتِه ِلأَنَّ ميأَثَاثُ ب ِتِه أَييا بدخِبِه كَت قُوما يقْلُ من ربتعي
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لَا يبر فَِإنْ كَِرهت الْمرأَةُ : ي أَنْ ينتِقلَ إلَى موِضٍع آخر ِبلَا تأَخٍر حتى يبر فَِإنْ تنقَّلَ إلَى السكَِّة أَو إلَى الْمسِجِد قَالُوا وينبِغ
دجكَذَا إذَا وثْ ونحي لَم دعي لَمو وه جرفَخ هعِتقَالَ ماِلانجرِحِه فَخلَى فَتع قِْدري لَملُوقًا وغم تيالْب    

وترك متاعه لَم يحنث وكَذَا لَو كَانت الْيِمني ِفي جوِف اللَّيِل فَلَم يمِكنه الْخروج حتى يصِبح أَو كَانت أَمِتعته كَِثريةً 
قُلُهني وهو جرقُلَ فَخنا ِليهطْلُبٍة يابِلد جركَذَا إذَا خثْ ونحي لْ لَمفْعي فَلَم اِلنيمالْحو ابوالد ارِتئْجاس هِكنميفِْسِه وا ِبن

   علَيها الْمتاع لَم يحنثْ

 لُهقَو  

 نقِْلبلَي اَء أَومنَّ السدعصلَي لَفح نما وهِقيبِنثَ عحو هِميني تقَدعا انبذَه رجذَا الْحه    

 فَرقَالَ زِمِني والْي اِغِه ِمنفَر دعب ِقيقَ: أَيح روصتم ا أَنَّ الِْبرلَنِقيقَةً وِحيلَ حتسالْم هبةً فَأَشادِحيلٌ عتسم هِلأَن هِميني ِقدعنةً لَا ي
ِلأَنَّ الصعود إلَى السماِء غَير مستِحيٍل وقَد صِعدت الْأَنِبياُء والْملَاِئكَةُ علَيِهم السلَام وِإنما ينقُص قُدرةُ غَيِرِهم وهذَا إذَا 

لَأَصعدنَّ السماَء الْيوم فَِإنه يحنثُ ِعند غُروِب : وقْت كَما إذَا قَالَ أَطْلَق الْيِمني أَما إذَا وقَّتها لَا يحنثُ حتى يمِضي الْ
  .الشمِس ِعندهما 

 فوسو يقَالَ أَبو :لَي لَفح لَواِل وِنثَ ِفي الْحح ِمِني ِبرِفي الْي قَّبرتي إذَا لَم هاِل ِلأَنثُ ِفي الْحنحاَء الَِّذي ِفي يالْم نبرش
 فَلَم مهوتلَا مو ودجوِه لَا ملَيع قُودعاٌء مم اكنه سلَي هِلأَن فَرزٍد ومحمِنيفَةَ وأَِبي ح دثْ ِعننحي اَء ِفيِه لَملَا مذَا الْكُوِز وه

ح نذَا كَمه سلَيو هِميني ِقدعني ا قَدها ِلأَنهودجو مهوتالَ مِذِه الْأَفْعا ِلأَنَّ هبذَه رجذَا الْحه نقِْلبلَي اَء أَومنَّ السدعصلَي لَف
قُد قُصنا يمقٍْت إناَء ِفي كُلِّ ومونَ السدعصلَاِئكَةَ يِة قَاِدٍر ِلأَنَّ الْمرقُد تحلُ تخدا تمهوتم ِمنيالْي تفَِإذَا كَان ِرِهمةُ غَير

  .وجودها انعقَدت ِبِخلَاِف مسأَلَِتنا 

 فوسو يقَالَ أَبو :برا إذَا قَالَ لَأَشأَم قِّتؤي ذَا إذَا لَمِث هطَ الِْحنرش كِّدؤاِء يالْم مداِل ِلأَنَّ عثُ ِفي الْحنحاَء الَِّذي يالْم ن
ِفي هذَا الْكُوِز الْيوم ولَا ماَء ِفيِه فَهم كَذَِلك أَيضا ِعندهم لَا يحنثُ وِعند أَِبي يوسف يحنثُ ِفي الْحاِل ِلأَنَّ ِمن أَصِلِه أَنَّ 

عنم ا ِبرلَه قَّبرتي ةَ إذَا لَمقَّتؤالْم ِمنيقَالَ الْي هاِل فَكَأَنةٌ ِفي الْحذَا : ِقداِل هثُ ِفي الْحنحاَء ِفيِه فَيلَا مةَ واعاَء السالْم نبرلَأَش
   كُلُّه إذَا

اٌء فَانصب حِنثَ إجماعا ِلأَنَّ الْيِمني لَأَشربن الْماَء الَِّذي ِفي هذَا الْكُوِز وِفيِه م: حلَف ولَم يكُن ِفي الْكُوِز ماٌء أَما إذَا قَالَ 
لَأَشربن الْماَء الَِّذي ِفي هذَا : تناولَت معقُودا علَيِه موجودا فَِإذَا انعقَدت يِمينه ثُم عِدم شرطُ الِْبر فَحِنثَ فَِإنْ وقَّت فَقَالَ 

ِفيِه مو موقِْت الْكُوِز الْيا ِبآِخِر الْوهِعقَادان لَّقعتةَ يقَّتؤِلأَنَّ الْم ِقدعني لَم ِمنيا ِلأَنَّ الْيمهدثْ ِعننحي وِب لَمرلَ الْغقَب بصاٌء فَان
  .كُوِز ولَا ماَء ِفيِه ِلأَنَّ يِمينه لَا تنعِقد ِعندهما لَأَشربن الْماَء الَِّذي ِفي هذَا الْ: ِعندهما فَكَأَنه قَالَ ِعند الْغروِب 

 فوسو يقَالَ أَبو : ِدمع فَاِق ثُمِباِلات تقَدعان ِمنيا ِلأَنَّ الْياعمثُ إجنحوِب يرالْغ دعب بصان ا لَوأَموِب ورالْغ دثُ ِعننحي
طُ الِْبررِنثَشفَح    

 لُهقَو  
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   ومن حلَف لَيقِْضين فُلَانا دينه الْيوم فَقَضاه ثُم وجد فُلَانٌ بعضه زيوفًا أَو نبهرجةَ أَو مستحقَّةً لَم يحنثْ  

ذَا لَوِلهو سالِْجن ِدمعلَا ي بيالْعو بيافَةَ عيِلأَنَّ الز ا الِْبرهدِبر ِفعترلَا يو ِحيحقَِّة صحتسالْم ضقَبا وِفيوتسم ارا صِبه زوجت 
  ه الْمتحقِّق ، الزيوف ما رده بيت الْماِل وِهي دراِهم ِفيها ِغش والنبهرجةُ ما ضِرب ِفي غَيِر داِر الضرِب قَولُ

   وِإنْ وجدها ستوقَةً أَو رصاصا حِنثَ  

وِإنْ باعه ِبديِنِه عبدا وقَبضه : ِلأَنهما لَيسا ِمن ِجنِس الدراِهِم ، الستوقَةُ صفْر مموه ِبالِْفضِة وِهي الْمشبهةُ قَالَ ِفي الِْهدايِة 
ِنِه ِلأَنَّ قَضاَء الديِن طَِريقُه الْمقَاصةُ وقَد تحقَّقَت ِبمجرِد الْبيِع وِإنْ وهب لَه الدين لَم يبر ِلعدِم الْمقَاصِة ِلأَنَّ بر ِفي يِمي

   لِْبرالْقَضاَء ِفعلُه والِْهبةُ إسقَاطٌ ِمن صاِحِب الديِن فَلَم يوجد شرطُ ا

 لُهقَو  

   ومن حلَف لَا يقِْبض دينه ِدرهما دونَ ِدرهٍم فَقَبض بعضه لَم يحنثْ حتى يقِْبض جِميعه متفَرقًا  

ضالْقَب افأَض هى أَنرفِْريِق أَلَا تِف التصِبو هالْكُلِّ لَِكن ضطَ قَبرإلَى كُلِِّه ِلأَنَّ الش ِرفصنِه فَياٍف إلَيضوٍف مرعٍن ميإلَى د 
فَلَا يحنثُ إلَّا ِبِه وِلأَنَّ يِمينه وقَعت علَى جِميِع ديِنِه أَنْ لَا يقِْبضه متفَرقًا فَِإنْ أَخذَ بعضه لَم يكُن آِخذًا ِلجِميِعِه متفَرقًا فَلَا 

نحكَانَ قَالَ ي لَوو طَ الِْبررش ِدمع هِنثَ ِلأَنقًا حفَرتم هضعذَ بكَانَ أَخ قَدو هتِقيذَ بِإنْ أَخونَ : ثُ وا دمهِدر هت ِمنضإنْ قَب
إنْ أَخذْت بعضه ِدرهما دونَ ِدرهٍم وقَد فَعلَ : أَنه قَالَ ِدرهٍم فَعبِدي حر فَقَبض بعضه ومضى حِنثَ ِلأَنَّ ِمن ِللتبِعيِض فَكَ

إنْ قَبضت الْيوم ِدرهما دونَ ِدرهٍم فَأَخذَ ِفي أَوِل النهاِر بعضه وأَخذَ الْباِقي : حِنثَ متفَرقًا ِلأَنه عِدم شرطَ الِْبر وِإنْ قَالَ 
آِخِر النهاِر حِنثَ ِلأَنَّ يِمينه وقَعت علَى أَنْ يأْخذَه متفَرقًا ِفي الْيوِم وقَد أَخذَه فَحِنثَ ولَو جعلَ يِزنه أَولًا فَأَولًا لَم ِفي 

فَى الدوتسكَذَا ته هقًا ِلأَنفَرتم دعذَا لَا يثْ ِلأَنَّ هنحي أَو برِه فَهلَيع الَهم هِمن ِفيوتسى يتح هغَِرمي فَاِرقلَا ي لَفح لَوونُ وي
لَمفِْسِه وِل نلَى ِفعع تقَعو هِمينثْ ِلأَنَّ ينحي لَم هنيبو هنيالَ بح أَو هانٌ ِمنسإن هعنم فِْسِه أَولَى نع هغَالَب هقَتفَارم هِمن دوجي 

لَا يفَاِرقُِني حتى أَستوِفي ِمنه حقِّي فَوجد ذَِلك ِمنه حِنثَ ِلأَنه حلَف علَى ِفعِل غَيِرِه وقَد وِجد شرطُ : ِبنفِْسِه فَِإنْ قَالَ 
  .الِْحنِث فَحِنثَ كَذَا ِفي شرِحِه 

 لُهقَو  

   قَبض دينه ِفي وزنيِن لَم يتشاغَلْ بينهما إلَّا ِبعمِل الْوزِن لَم يحنثْ ولَيس ذَِلك ِبتفِْريٍق وِإنْ  

رذَا الْقَده ِصريةً فَياِحدةً وفْعالْكُلِّ د ضقَب ذَّرعتي قَد هِلأَن   

   هكَذَا تقْبض قَولُه مستثْنى ِمنه وِلأَنَّ الديونَ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                994

   ومن حلَف لَيأِْتين الْبصرةَ فَلَم يأِْتها حتى مات حِنثَ ِفي آِخِر جزٍء ِمن أَجزاِء حياِتِه  

مرأَِتِه فَلَا ِمرياثَ لَها إذَا لَم يدخلْ ِبها ولَا ِعدةَ علَيها حتى أَنه إذَا حلَف ِبطَلَاِق ا: ِلأَنَّ الِْبر قَبلَ ذَِلك مرجو قَالَ ِفي الْيناِبيِع 
طَ الِْبررِلأَنَّ ش طْلُقت لَم ِهي تاتم لَوو ِزلَِة الْفَارنِن ِبملَيالْأَج دعةُ أَبا الِْعدهلَيعاثُ وا الِْمريا فَلَهلَ ِبهخد ِإنْ كَانَ قَدو لَم 

 ِخيا قَالَ ِفي الْكَرِتهوِبم ذَّرعتا : يِإنْ : إذَا قَالَ لَهو طْلُقت ا لَمهأِْتيلَ أَنْ تقَب جوالز اتمةَ ورصأِْت الْبت إنْ لَم ِت طَاِلقأَن
ا واِتهياِء حزأَج ٍء ِمنزِج ِفي آِخِر جولَ الزقَب ِهي تاتملَمأَع اَللَّهِبالطَّلَاِق و قَّهقَطَ حأَس ها ِلأَنهِمن جوِرثْ الزي لَم   
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   الدعوى  كتاب 

 لَا حجةَ جمعها دعاوى والدعوى ِفي اللُّغِة قَولٌ يقِْصد ِبِه الِْإنسانُ إجياب حق علَى غَيِرِه وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن قَوٍل
إنَّ مسيِلمةَ مدٍع ِللنبوِة ِلأَنه لَا دلَالَةَ : ِلمدِعيِه علَى دعواه حتى أَنَّ من كَانَ لَه حجةٌ يسمى مِحقا لَا مدِعيا ويِصح أَنْ يقَالَ 

لَيِه وسلَّم مدٍع ِللنبوِة ِلأَنَّ الْقُرآنَ دلَّ علَى ِصدِقِه وكَذَا الْحاِكم إذَا قَامت ِعنده الْبينةُ إنَّ النِبي صلَّى اللَّه ع: معه ولَا يقَالُ 
لَى ما ِفي يِد غَيِرِه ِلنفِْسِه فَهو مدٍع وكُلُّ كُلُّ من شِهد ع: لَا يقَالُ ِللطَّاِلِب أَنه مدٍع وِإنما يقَالُ لَه ذَِلك قَبلَ إقَامِتها ويقَالُ 

من شِهد أَنَّ ما ِفي يِد نفِْسِه ِلنفِْسِه فَهو منِكر وكُلُّ من شِهد أَنَّ ما ِفي يِد غَيِرِه ِلغيِرِه فَهو شاِهد وكُلُّ من شِهد أَنَّ ما ِفي 
  ِه فَهو مِقر قَالَ رِحمه اللَّه يِد نفِْسِه ِلغيِر

   الْمدِعي من لَا يجبر علَى الْخصومِة إذَا تركَها والْمدعى علَيِه من يجبر علَيها إذَا تركَها  

مدعى علَيِه هو من ادعى ظَاِهرا وقَرر الشيَء علَى ما هو علَيِه ويقَالُ الْمدِعي هو كُلُّ من ادعى باِطنا ِليِزيلَ ِبِه ظَاِهرا والْ
 لُهقَو ِكرنى الْممسيو  

   ولَا تقْبلُ الدعوى حتى يذَاِكر شيئًا معلُوما ِفي ِجنِسِه وقَدِرِه  

وقَدره أَنْ يقُولَ عشرةَ دراِهم أَو خمسةَ دناِنري ِلأَنه إذَا لَم يبين ذَِلك كَانَ مجهولًا فَِجنسه أَنْ يقُولَ ذَهبا أَو ِفضةً 
  قَولُه والْمجهولُ لَا تِصح إقَامةُ الْبينِة علَيِه ولَو نكَلَ الْخصم ِفيِه عن الْيِمِني لَا يقْضى علَيِه ِبشيٍء 

   فَِإنْ كَانَ عينا ِفي يِد الْمدعى علَيِه كُلِّف إحضارها ِليِشري إلَيها ِبالدعوى  

 اِهدقُولَ الشى يتلَاِف حِتحاِلاسِة وادهكَذَا ِفي الشلَاِف ِلأَنَّ الْ: وِتحكَذَا ِفي اِلاسو قُّهح نيِذِه الْعا إنَّ هى مِبأَقْص لَامِإع
ِكنمي   

 لُهِريِف قَوعلَغُ ِفي التةُ أَبارالِْإشو ِكنمقْلَ مقُوِل ِلأَنَّ الننِة ِفي الْمارِبالِْإش ذَِلكطٌ ورش  

   وِإنْ لَم تكُن حاِضرةً ذَكَر ِقيمتها  

   د تتعذَّر مشاهدةُ الْعيِن ويشترطُ مع بياِن الِْقيمِة ِذكْر الذُّكُورِة والْأُنوثَِةِلأَنَّ الْعين لَا تعرف ِبالْوصِف وقَ

 لُهقَو  

   وِإذَا ادعى عقَارا حدده وذَكَر أَنه ِفي يِد الْمدعى علَيِه وأَنه يطَاِلبه ِبِه  

مرهونا ِفي يِدِه أَو محبوسا ِبالثَّمِن ِفي يِدِه وِبالْمطَالَبِة يزولُ هذَا اِلاحِتمالُ ويذْكُر الْحدود الْأَربعةَ ويذْكُر ِلجواِز أَنْ يكُونَ 
يكْتفَى ِبِذكِْر الْأَِب ِفي هذَا :  هو الصِحيح وِقيلَ أَسماَء أَصحاِب الْحدوِد وأَنسابهم ولَا بد ِمن ِذكِْر الْجد ِعند أَِبي حِنيفَةَ
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الْموِضِع وِإنْ كَانَ الرجلُ مشهورا يكْتفَى ِبِذكِْرِه فَِإنْ ذَكَر ثَلَاثَةَ حدوٍد يكْتفَى ِبِه ِعندنا ِلوجوِد الْأَكْثَِر ِخلَافًا ِلزفَر وكَما 
   يد ِفي الدعوى يشترطُ ِفي الشهادِةيشترطُ التحِد

 لُهقَو  

   وِإنْ كَانَ حقا ِفي الذِّمِة ذَكَر أَنه يطَاِلبه ِبِه  

رعِف ِليصِريِفِه ِبالْوعت ِمن دلَا ب ةُ لَِكنطَالَبإلَّا الْم قبي فَلَم رضح ِة قَدالذِّم اِحبِلأَنَّ ص لُهِبِه قَو ف  

   فَِإذَا صحت الدعوى سأَلَ الْقَاِضي الْمدعى علَيِه عنها فَِإنْ اعترف ِبها قَضى علَيِه ِبها  

ِبي حِنيفَةَ لَيس ِبمنِكٍر فَلَا يستحلَف بلْ لَا أُِقر ولَا أُنِكر فَهو منِكر ِعندهما فَيستحلَف وِعند أَ: فَِإنْ قَالَ الْمدعى علَيِه 
 لُها قَوِرحيِكِر صنلَى الْمع هجوتا تمإن ِمنيِلأَنَّ الْي لَفحتسفَي ِكرني ِه أَولَيع قِْضيفَي ِقرى يتح سبحي  

   وِإنْ أَنكَر سأَلَ الْمدِعي الْبينةَ  

  ِلي بينةٌ حاِضرةٌ قَولُه : ِلأَنَّ ِمن أَصِل أَِبي حِنيفَةَ أَنْ لَا يحِلف الْمنِكر إذَا قَالَ الْمدِعي 

   فَِإنْ أَحضرها قَضى ِبها وِإنْ عجز عن ذَِلك وطَلَب يِمني خصِمِه اُستحِلف علَيها  

لَّا ِبمطَالَبِتِه ِلأَنَّ اِلاسِتحلَاف حقُّه ِلأَنه يجوز أَنْ يختار تأِْخري الْيِمِني إلَى أَنْ يقِْدر علَى الْبينِة فَِإنْ استحلَفَه لَم ولَا يستحِلفُه إ
الْي دعِة بنيالْب اعمى سرلَا ي رإلَى قَاٍض آخ هفَعرأَنْ ي نأْمالْقَاِضي ي إذَا قَطَع ِتِه ثُمطَالَبلَى مع ِمنيالْي قَفَتو ِمِني فَِلذَِلك

ظْهلْ يه فَِإذَا قُِبلَت قُِبلَت ذَِلك دعةَ بنيالْب أَقَام ى لَوتح ذَِلك دعب اهوعلَى دِعي عدِه فَالْملَيى ععدِمِني الْمةَ ِبيومصالْخ هكَِذب ر
أَم لَا فَِعند محمٍد لَا يظْهر كَِذبه وِعند أَِبي يوسف يظْهر والْفَتوى أَنه إذَا ادعى الْمالَ ِمن غَيِر سبٍب فَحلَف ثُم أَقَام الْبينةَ لَا 

أَنِت طَاِلق إنْ كَانَ ِلفُلَاٍن علَي شيٌء : لْقَرض ثُم الِْإبراَء وِفي الْجاِمِع رجلٌ قَالَ ِلامرأَِتِه يظْهر كَِذبه ِبالْبينِة ِلجواِز أَنه وجد ا
هاِز أَنوثُ ِلجنحاِل لَا يى الْقَاِضي ِبالْمِمِني فَقَضلَ الْيأَلْفًا قَب هضا أَقْراِن أَنَّ فُلَاناِهدش ِهدفَش   

   وجد الْقَرض ثُم الِْإبراَء ولَو شِهد أَنَّ ِلفُلَاٍن علَيِه أَلْفًا وقَضى الْقَاِضي ِبذَِلك يحنثُ كَذَا ِفي النهايِة

  

   ِلي بينةٌ حاِضرةٌ وطَلَب الْيِمني لَم يستحلَف ِعند أَِبي حِنيفَةَ : قَولُه وِإنْ قَالَ  

  .معناه حاِضرةٌ ِفي الِْمصِر 

 فوسو يقَالَ أَبِنيفَةَ : وأَِبي ح عم هأَن اِويالطَّح ذَكَرو فوسأَِبي ي عم هأَن افصالْخ هاِن ذَكَرتايٍد ِرومحم نعو لَفحتسي
ِلِس الْحجةُ ِفي منيالْب تا إذَا كَانأَمِإنْ قَالَ وا واعمإج لَفحتسِر يالِْمص اِرجخ تِإنْ كَانا واعمإج لَفحتسي ِلي : كِْم لَم

 قُِبلَت لَفا حمدعب هتنيب رضا فَِإنْ أَحاعمإج لَّفَهِة حنياَء ِبالْبج ثُم لَففَِإنْ ح لَّفَهةٌ فَحةٌ غَاِئبنيِإنْ قَالَ بو هتنيةَ ِلي : بنيلَا ب
لَا تقْبلُ وِفي شرِحِه تقْبلُ ولَو : علَى دعواي فَحلَّفَه الْحاِكم ثُم جاَء ِبالْبينِة ذَكَر الْخجنِدي أَنها تقْبلُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ 
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  .كُلُّ بينٍة ِلي فَِهي زور بهتانٌ ثُم أَقَام بينةً قُِبلَت ِعندهما لَا بينةَ ِلي و: قَالَ 

 دمحقَالَ ما : وهِسين ةٌ قَدنيب كُونَ لَهأَنْ ي وزجقُولَاِن يا يمهِم وقَدتاِرِه الْمِتِه ِبِإقْرنيِلب كَذِّبم هلُ ِلأَنقْبلَا ت وهو كُونَ لَهت أَو
 لُهلُ قَوذَا الْقَوه هِمن قبا سم ِعي ِبذَِلكدالْم ِلمع ِعي ثُمدِر ِعلِْم الْميِن ِبغلَيجر دِعن أَقَر ِه قَدلَيى ععدكُونَ الْما ِبأَنْ يِرفُهعلَا ي  

   لَا يرد الْيِمني علَى الْمدِعي  

.  

 اِفِعيقَالَ الشو : لَامِه السلَيع لُها قَولَن درت } كَرأَن نلَى مع ِمنيالْيِعي ودلَى الْمةُ عنيالْب { لُهقَو  

   ولَا تقْبلُ بينةُ صاِحِب الْيِد ِفي الِْملِْك الْمطْلَِق  

اشتريته أَو وِرثْته لَا يكُونُ دعوى ِملٍْك مطْلٍَق قَالَ ِفي الِْهدايِة : ا ِملْكُه ولَا يِزيد علَيِه وِإنْ قَالَ الْمطْلَق أَنْ يدِعي أَنَّ هذَ
  .وبينةُ الْخاِرِج أَولَى 

 اِفِعيقَالَ الشى: وقْوِد فَيا ِبالْياِدهِتضِد ِلاعةَ ِذي الْينيقِْضي باينِفيدا تِمم ا أَكْثَرنِفيدِد لَا تةَ ِذي الْينيا أَنَّ بلَنو ورالظُّه    

   يده فَلَا معنى ِلسماِعها وِلأَنَّ يده قَد دلَّت علَى الِْملِْك فَكَانت بينةُ الْخاِرِج أَكْثَر إثْباتا وِإظْهارا

 لُهقَو  

 ِإذَا نِه ولَيى ععا ادم هلَِزمكُوِل وِه ِبالنلَيى عِمِني قَضالْي نِه علَيى ععدكَلَ الْم   

كُونُ حي كُولُ قَدالن ِه ِبِه ثُملَيى عقَض لَفِعي فَِإذَا حدلَى الْمع ِمنيالْي درلْ يِه بلَيقِْضي علَا ي اِفِعيالش دِعنِلِه لَا وِقيقَةً كَقَو
أَحِلف وحكْما ِبأَنْ يسكُت وحكْمه حكْم الْأَوِل إذَا لَم يكُن أَخرس ولَا أَصم ثُم النكُولُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَاِئم مقَام الْبذِْل 

يثْبت حكْمه ِمن الْمكَاتِب والْمأْذُوِن والْوِكيِل وهؤلَاِء لَا يِصح بذْلُهم فَلَو كَانَ بذْلًا وِعندهما قَاِئم مقَام الِْإقْراِر ِلأَنَّ النكُولَ 
اِهِر ِمن الدعوى جعلَ لَه الِْخيار لَم يِصح ِمنهم فَدلَّ علَى أَنه قَاِئم مقَام الِْإقْراِر ولَه أَنَّ الْمدعى علَيِه لَما كَانَ بِريئًا ِفي الظَّ

بين إسقَاِطها عن نفِْسِه ِبالْيِمِني أَو ِبالِْتزاِم الْحق وبدِلِه فَلَما اختار إحداهما كَانَ باِذلًا ِلما اختاره وِلأَنَّ الْواِهب لَما كَانَ 
بهأَنْ ي نيا بريخِه أَنْ ملَيع بجا وقإنْ كَانَ ح هِلأَن ارالِْإقْر لَا كَذَِلكو بها واِذلًا ِلمكَانَ ب بهفَِإذَا و بهأَنْ لَا ي نيبو 

هِبِه ِلأَن ِقرأَنْ ي لَه زجي ا لَمقح كُني ِإنْ لَمو كُهرت ِحلُّ لَهلَا يِبِه و ِقري لُهقَو الْكَِذب دمعتأَنْ ي وزجلَا يا وكُونُ كَاِذبي   

  قُولَ لَهِغي ِللْقَاِضي أَنْ يبنيِه : ولَيع رفَِإذَا كَر اهعا ادك ِبملَيت عيِإلَّا قَضلَفْت وثَلَاثًا فَِإنْ ح ِمنيك الْيلَيع ِرضي أَعإن
ثَلَاثَ م ضركُوِل الْعِه ِبالنلَيى عاٍت قَضر   

احِلف ِباَللَِّه ما : هذَا احِتياطٌ فَلَو قَضى علَيِه ِبالنكُوِل بعد الْعرِض مرةً واِحدةً جاز وصورةُ الْعرِض أَنْ يقُولَ لَه الْقَاِضي 
حى أَنْ يالُ فَِإنْ أَبذَا الْمك هلَيذَا عِله قُولُ لَهى يِة فَِإنْ أَبِة الثَّاِنيرِفي الْم ذَِلك قُولُ لَهي ِلف : ِلفحت الثَّاِلثَةُ فَِإنْ لَم تِقيب

   قَضيت علَيك ِبالنكُوِل فَِإنْ حلَف وِإلَّا قَضى
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الْيِمني الْفَاِجرةُ أَحق : ى ِبها ِلما رِوي عن عمر وشريٍح وطَاوٍس أَنهم قَالُوا فَِإذَا حلَف فَأَقَام الْمدِعي الْبينةَ قَض: علَيِه قَالُوا 
   أَنْ ترد ِمن الْبينِة الْعاِدلَِة

 لُهقَو  

   وِإذَا كَانت الدعوى ِنكَاحا لَم يستحلَف الْمنِكر ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

أَنَّ النكُولَ ِعنده ِبمنِزلَِة الْبذِْل والنكَاح لَا يِصح بذْلُه وفَاِئدةُ الْيِمِني النكُولُ فَِلهذَا لَم يستحلَف ِفيِه ولَا نفَقَةَ لَها ِفي مدِة ِل
لَا يمِكنِني أَنْ أَتزوج ِلأَنَّ هذَا زوِجي وقَد أَنكَر النكَاح : رأَةُ ِللْقَاِضي إذَا قَالَت الْم: الْمسأَلَِة عن الشهوِد قَالَ ِفي الذَِّخريِة 

يقُولُ : فَخر الِْإسلَاِم فَلْيطَلِّقِْني ِلأَتزوج والزوج لَا يمِكنه أَنْ يطَلِّقَها ِلأَنه ِبالطَّلَاِق يِصري مِقرا ِبالنكَاِح فَماذَا يصنع قَالَ 
  قُلْ لَها إنْ كُنت امرأَِتي فَأَنِت طَاِلق ثَلَاثًا فَِإنه علَى هذَا التقِْديِر لَا يِصري مِقرا النكَاح ولَا يلْزمه شيٌء قَولُه : الْقَاِضي ِللزوِج 

 جالركَاِح وِفي الن لَفحتسلَا يوِد ودالْحِب وسالنلَاِء والْوِتيلَاِد واِلاسو قالرِء ِفي الِْإيلَاِء والْفَيِة وع   

ح بذْلُها وصورةُ هِذِه وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِلما بينا أَنَّ فَاِئدةَ الْيِمِني النكُولُ وهو قَاِئم مقَام الْبذِْل ِعنده وهذَا الْأَشياُء لَا يِص
  .بلَغك النكَاح فَسكَت فَقَالَت رددت فَالْقَولُ قَولُها ولَا يِمني علَيها : الْمساِئِل إذَا قَالَ لَها 

ادعت علَيِه قَبلَ انِقضاِء ِعدِتها أَنه راجعها ِفي الِْعدِة وكَذَا إذَا ادعت ِهي النكَاح علَيِه فَأَنكَر لَم يستحلَف وصورةُ الرجعِة 
ذَِلك تعاد ِهي ِة أَودا ِفي الْمهفَاَء إلَي هِة أَناِء الِْعدِقضان دعا بهلَيلَى عوى الْمعِء ادةُ الْفَيورصا وهلَيع ذَِلك وى هعاد أَو 

علَيِه وصورةُ الرق ادعى علَى مجهوٍل أَنه عبده أَو ادعى الْمجهولُ أَنه مولَاه وأَنكَر الْآخر وصورةُ اِلاسِتيلَاِد أَنْ تقُولَ 
   ولَى أَو ادعت أَنها ولَدت ِمنه ولَدا قَد مات وأَنكَر الْمولَى وأَماأَنا أُم ولٍَد ِلمولَاي وهذَا ابِني ِمنه وأَنكَر الْم: الْجاِريةُ 

اِنبالْج ى ِمنوعالد روصتاِئِل يسِذِه الْما فَِفي هكَاِرهإلَى إن فَتلْتلَا ياِرِه وِبِإقْر تثْبي ِتيلَادى اِلاسعلَى إذَا ادوِن لَا ِفي الْمي
اِلاسِتيلَاِد خاصةً وصورةُ الْولَاِء ادعى مجهولٌ علَى معروٍف أَنه أَعتقَه أَو ادعى الْمعروف علَيِه ذَِلك أَو كَانَ ذَِلك ِفي ولَاِء 

 هوٍل أَنهجلَى مى ععِب ادسِفي الن هتورصالَاِة ووِبأَنْ قَالَ الْم هلَدو : وددا الْحأَمِه ولَيع وِعي هدي أَو ِكرني وهِني وذَا ابه
 فَأَنكَر فَِإنه فَأَجمعوا أَنه لَا يستحلَف ِفيها إلَّا ِفي السِرقَِة فَِإنه يستحلَف ِفيها ِلأَجِل الْماِل وصورته ادعى علَى آخر سِرقَةً

يستحلَف ِفيِه ِبالِْإجماِع فَِإنْ نكَلَ لَم يقْطَع ويضمن الْمالَ وكَذَا اللِّعانُ لَا يستحلَف ِفيِه ِبالِْإجماِع ِلأَنه ِفي معنى الْحدوِد 
دت اسِتحلَافَه فَِإنه لَا يستحلَف ثُم معنى قَوِلِه لَا يستحلَف ِفي النكَاِح يعِني إذَا وصورته ادعت علَى زوِجها أَنه قَذَفَها وأَرا

 هأَنلَى كَذَا وا عهجوزت هأَن تعِبأَنْ اد لَافِتحاِلاس بجو ِبِه ذَِلك دا إذَا قَصالَ أَمِبِه الْم قِْصدي وِل لَمخلَ الدا قَبطَلَّقَه
  .فَلَِزمه ِنصف مهِرها فَِإنه يستحلَف لَها ِبالِْإجماِع وكَذَا إذَا قَصد الِْإرثَ والنفَقَةَ كَذَا ِفي الْمصفَّى 

 لُهقَو  
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  دمحمو فوسو يقَالَ أَبكُلِِّه إلَّا ِف: و ِفي ذَِلك لَفحتساِن ياللِّعوِد ودي الْح   

والْفَتوى علَى قَوِلِهما ذَكَره ِفي الْكَنِز وذَِلك ِلأَنَّ النكُولَ ِعندهما إقْرار والِْإقْرار يجِري ِفي هِذِه الْأَشياِء لَِكنه إقْرار ِفيِه 
عانُ ِفي معنى الْحد وأَما دعوى الِْقصاِص فَيستحلَف ِفيها اسِتحسانا ِلأَنَّ النِبي علَيِه شبهةٌ والْحدود تندِرئ ِبالشبهاِت واللِّ

 حِبس حتى يحِلف أَو السلَام استحلَف ِفي الْقَسامِة فَِإنْ كَانت دعوى الِْقصاِص ِفي النفِْس فَامتنع الْمدعى علَيِه ِمن الْيِمِني
   يِقر ِلأَنَّ

 سبحي هلَِكنٍء ويِه ِبشلَيى عقْضكَلَ لَا يِإنْ نأُ وربي هفَِإن لَفِني إذَا حعكُوِل يا ِبالنِفيه كُمحي ةٌ فَلَمظَمعتسفِْس مةَ النمرح
ا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما يقْضى علَيِه ِبالديِة إذَا نكَلَ وقَالَ زفَر يقْضى علَيِه ِبالِْقصاِص وِإنْ كَانَ حتى يِقر أَو يحِلف وهذَ

فَةَ وِعندهما يقْضى علَيِه ِبالْأَرِش قَالَ الِْقصاص ِفيما دونَ النفِْس فَِإنه إنْ حلَف ِفيها بِرئ وِإنْ نكَلَ اُقْتص ِمنه ِعند أَِبي حِني
ِفي الْمنظُومِة يقْتص ِبالنكُوِل ِفي الْأَطْراِف وِفي النفُوِس الْحكْم ِبالِْخلَاِف يحبس كَي يِقر أَو كَي يقِْسما وِبالنكُوِل الْمالُ 

   قَالَا ِفيِهما

 لُهقَو  

   دعى اثْناِن عينا ِفي يِد رجٍل واِحٍد وكُلُّ واِحٍد يزعم أَنها لَه وأَقَاما الْبينةَ قُِضي ِبها بينهما وِإذَا ا 

ا فَِإنْ كَاناِحدا وماِرخيُهكَانَ ت ا أَومهعم اِريخلَا تطْلَقًا وِملْكًا م ا ذَِلكيعِني إذَا ادعي لَه اِرخيًا فَِهيت قبا أَسِدِهمةُ أَحنيب ت
  .ِعندهما 

 دمحقَالَ مةَ : ورلَا ِعبِنيفَةَ وأَِبي ح دفَاِن ِعنا ِنصمهنيب فَِهي رالْآخ خرؤي لَما ومهدأَح خِإنْ أَرِن وفَيا ِنصمهنيا بى ِبهقْضي
يقْضى ِبها ِللَِّذي لَم يؤرخ وهذَا إذَا كَانت الْعين ِفي : يقْضى ِبها ِلصاِحِب التاِريِخ وقَالَ محمد : ِت وقَالَ أَبو يوسف ِللْوقْ

ا تذْكُراِرِج إلَّا أَنْ يا ِللْخى ِبها قَضِدِهمِد أَحِفي ي تا إذَا كَانِد ثَاِلٍث أَمكُونُ يِئٍذ يفَِحين قبِد أَساِحِب الْيص اِريخاِرخيًا ت
 لُهاِرِج قَوالْخ لَى ِمنِد أَوالْي اِحبص  

   وِإنْ ادعى كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِنكَاح امرأٍَة وأَقَاما الْبينةَ لَم يقْض ِبواِحدٍة ِمن الْبينتيِن  

  لْعمِل ِبِهما ِلأَنَّ الْمحلَّ لَا يقْبلُ اِلاشِتراك قَولُه ِلتعذُِّر ا

   ورجع إلَى تصِديِق الْمرأَِة ِلأَحِدِهما  

فا ِنصمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ وا فَعلَا ِبهخا فَِإنْ دهنيبا ومهنيب قا فَرمها ِمندأَح قدصت فَِإنْ لَم فا ِنصا فَلَهاتِر فَِإنْ مهالْم 
 اتِإنْ مى ومسالْم فا ِنصمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ ووِل فَعخلَ الدقَب ِهي تاتا فَِإنْ ممهاِحٍد ِمناِث كُلِّ وِمري فِنصِر وهالْم

وِإنما يرِجع إلَى تصِديِقها إذَا لَم تكُن ِفي بيِت : لْمهر والِْمرياثُ قَالَ ِفي شرِحِه هو الْأَولُ فَلَها ا: أَحدهما فَقَالَت الْمرأَةُ 
   أَحِدِهما أَو لَم يدخلْ ِبها أَو لَم يكُن وقْت أَحِدِهما أَسبق فَِإنْ وِجد أَحد هِذِه الْأَشياِء فَصاِحبها أَولَى

  ولُه قَ
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   وِإنْ  

  

  دبذَا الْعه هى ِمنرتاش هأَن معزا يمهاِحٍد ِمنٍل كُلُّ وجلَى راِن عى اثْنعاد   

  معناه ِمن صاِحِب الْيِد 

   وأَقَاما الْبينةَ  

  

 بالْع فذَ ِنصاَء أَخاِر إنْ شا ِبالِْخيمهاِحٍد ِمنفَكُلُّ و كراَء تِإنْ شِن وِف الثَّمِد ِبِنص   

ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما عاِقد علَى الْجملَِة وقَد سِلم لَه ِنصفُها ولَم يسلَم لَه الْباِقي فَكَانَ لَه الِْخيار بين الْأَخِذ والترِك هذَا إذَا 
خا فَِإنْ أَرخرؤي ا إذَا لَماِريِخ ِبِخلَاِف ماِحِب التِبِه ِلص قُِضي رالْآخ خرؤي لَما ومهدأَح خِإنْ أَرلَى واِرخيًا أَوا تمقُهبا فَأَس

رالْآخ خرؤي لَما ومهدأَح خإذَا أَر اكنه هِن فَِإنلَيجر لَقِّي الِْملِْك ِمنا تيعاد لُهفَاِن قَوا ِنصمهنيب وفَه   

   لَا أَختار : فَِإنْ قَضى ِبِه الْقَاِضي بينهما فَقَالَ أَحدهما  

  أَي لَا أَختار النصف ِبِنصِف الثَّمِن 

  هِميعذَ جأْخِر أَنْ يِللْآخ كُني لَم   

اِء أَمالْقَض دعذَا إذَا كَانَ به لُهِن قَوِميِع الثَّمِبج ِميعذَ الْجأْخِر أَنْ يالْقَاِضي فَِللْآخ قِْضيلَ أَنْ يقَب كرا التمهدأَح ارتا إذَا اخ  

   ولَو ذَكَر كُلُّ واِحٍد ِمنهما تاِرخيًا فَهو ِللْأَوِل ِمنهما  

ٍن لَا يناِزعه ِفيِه أَحد ويرد الْباِئع علَى الثَّاِني الثَّمن الَِّذي دفَعه إلَيِه ِلأَنه دفَع ذَِلك إلَيِه ِليسلِّم لَه ِلأَنه أَثْبت الشراَء ِفي زما
 وعجالر كَانَ لَه لَه لِّمسي فَِإذَا لَم ِبيعالْم.  

 لُهقَو  

   ا ومع أَحِدِهما قَبض فَهو أَولَى وِإنْ لَم يذْكُرا تاِرخيً 

معناه أَنه ِفي يِدِه ِلأَنَّ تمكُّنه ِمن قَبِضِه دِليلٌ علَى سبِق ِشراِئِه فَِإنْ ذَكَر صاِحبه بعد ذَِلك وقْتا لَم يلْتفَت إلَيِه إلَّا أَنْ يشهدوا 
  بلَ ِشراِء الَِّذي هو ِفي يِدِه ِلأَنَّ الصِريح يفُوق الدلَالَةَ قَولُه أَنَّ ِشراَءه كَانَ قَ
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   فَِإنْ ادعى أَحدهما ِشراًء والْآخر ِهبةً وقَبضا  

ا إذَا كَانَ ِمناِحٍد أَمو ِمن اهنعم   

 فصنتياِن وتنيلُ الْبقْبِن تياثْن  

    أَقَاما الْبينةَ ولَا تاِريخ معهما فَالشراُء أَولَى وِإنْ 

عقْد الشراِء يوِجب الِْملْك ِبنفِْسِه وعقْد : ِلأَنا إذَا لَم نعلَم تاِرخيَهما حكَمنا ِبوقُوِع الْعقْديِن معا وِإذَا حكَمنا ِبِهما معا قُلْنا 
  بِة لَا يوِجب الِْملْك إلَّا ِبانِضماِم الْقَبِض فَسبق الِْملْك ِفي الْبيِع الِْملْك ِفي الِْهبِة فَكَانَ أَولَى قَولُه الِْه

   وِإنْ ادعى أَحدهما الشراَء وادعت امرأَةٌ أَنه تزوجها علَيِه فَهما سواٌء  

الشراُء أَولَى ِمن النكَاِح ولَها علَى الزوِج الِْقيمةُ ِلأَنَّ ِمن أَصِلِه تصِحيح الْبينتاِن ما أَمكَن : ولُ أَِبي يوسف وقَالَ هذَا قَ
 ِفي ِصحِتِه والْبيع لَا بد ِمن تسِميِة الِْعوِض ِفي النكَاح لَا يحتاج إلَى تسِميِة ِعوٍض: ويمِكن تصِحيحهما هنا ِبأَنْ يقَالَ 

ِصحِتِه فَصار عقْد الْبيِع منعِقدا علَى الْمسمى والنكَاح منعِقدا علَى غَيِر الْمسمى وترِجع الْمرأَةُ ِبِقيمِة الْعبِد علَى الزوِج ِلأَنَّ 
 ببقُوِع ساِن ِفي وياوستي عيالْبو كَاحأَنَّ الن فوسِلأَِبي يِتِه وإلَى ِقيم عجفَر هِليمست ذَّرعت قَدو كَاحالن وهو قَاِق قَاِئمِتحاِلاس

  .ِمن الزوِج ِنصف الِْقيمِة الِْملِْك ِبنفِْس الْعقِْد فَهو كَالْبيعيِن فَعلَى هذَا تأْخذُ الْمرأَةُ 

 لُهقَو  

   وِإنْ ادعى أَحدهما رهنا وقَبضا والْآخر ِهبةً وقَبضا فَالرهن أَولَى ِمن الِْهبِة  

هاًء والْبيع أَولَى ِمن الرهِن وقَولُه فَالرهن أَولَى هذَا إذَا يعِني ِبغيِر ِعوٍض أَما إذَا كَانت ِبشرِط الِْعوِض فَِهي أَولَى ِلأَنها بيع انِت
 لُهاٌء قَووا سمِن فَهياثْن ا ِمنا إذَا كَاناِحٍد أَمو ا ِمنماهوعد تكَان  

   ِحب التاِريِخ الْأَبعِد أَولَى وِإنْ أَقَام الْخاِرجاِن الْبينةَ علَى الِْملِْك والتاِريِخ فَصا 

افَقةً فَوأَم ةً أَوابى ِبِه دعدِن فَِإنْ كَانَ الْماِلكَيلُ الْمأَو هأَن تأَثْب هِلأَن   

ا فَكَانَ مِدِهمِلأَح كَذِّبِة مابالد لَى ِلأَنَّ ِسنِن كَانَ أَواِرخيَيالت دا أَحهلَىِسنأَو قَهدص ن   

 لُهقَو  

   فَِإنْ  

  

   ادعيا الشراَء ِمن واِحٍد  

  معناه ِمن غَيِر صاِحِب الْيِد 
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   وأَقَاما الْبينةَ علَى تاِرخيَيِن  

  

   فَالْأَولُ أَولَى  

  ه ِلأَنه أَثْبته ِفي وقٍْت لَا منازعةَ لَه ِفيِه قَولُ

   وِإنْ أَقَام كُلُّ واِحٍد ِمنهما بينةً علَى الشراِء ِمن آخر وذَكَرا تاِرخيًا فَهما سواٌء  

تاِريٍخ وقَولُه وذَكَرا تاِرخيًا فَهما سواٌء ِلأَنهما يثِْبتاِن الِْملْك ِلباِئعيِهما فَيِصريا كَأَنهما حضرا وأَقَاما الْبينةَ علَى الِْملِْك ِمن غَيِر 
يعِني تاِرخيًا واِحدا أَو كَانَ أَحدهما أَسبق أَو أَرخ أَحدهما ولَم يؤرخ الْآخر وقَولُه فَهما سواٌء ويخير كُلُّ واِحٍد ِمنهما إنْ 

 فصذَ الناَء أَخِن شفَيا ِنصمهنيا بى ِبهى قَضرالْأُخ قِّتؤت لَما وقْتِن ويتنيى الْبدإح تقَّتِإنْ وو كراَء تِإنْ شِن وِف الثَّمِبِنص
أَقْد ركُونَ الْآخاِز أَنْ يوقِْدِمي الِْملِْك ِلجلَى تلُّ عدا لَا يماهدإح ِقيتوفَقَا ِلأَنَّ تا اتمها ِلأَناِحدو اِئعا إذَا كَانَ الْبِبِخلَاِف م م

 لُهقَو هراٌء غَيِشر همقَدت هأَن نيبتى يتِبِه ح كَماِرخيًا حا تمهدأَح تِتِه فَِإذَا أَثْبِجه لَقَّى إلَّا ِمنتلَا ي أَنَّ الِْملْك  

  ِإنْ أَقَاملَى واِرخيًا كَانَ أَوت ملَى ِملٍْك أَقْدةَ عنيِد الْبالْي اِحبص أَقَامٍخ ورؤلَى ِملٍْك مةَ عنيالْب اِرجالْخ   

 دمحقَالَ مو مهدذَا ِعنلَى الِْملْ: هةَ عنيا الْبا أَقَاممهكَأَنِد وةُ ِذي الْينيلُ بقْبلَا ت لُها قَومهنيكُونُ بِك فَي.  

  

   وِإنْ أَقَام الْخاِرج وصاِحب الْيِد كُلُّ واِحٍد ِمنها بينةً ِبالنتاِج فَصاِحب الْيِد أَولَى  

تنيالْب راتهتت هانَ أَنأَب نى بِعيس قُولُها يِخلَافًا ِلم ِحيحالص وذَا ههإذَا و هأَن هتفَاِئداِء ولَى طَِريِق الْقَضِدِه لَا عِفي ي كرتياِن و
   أَقَام الْخاِرج بينةً بعد ذَِلك تقْبلُ ِعند ابِن أَبانَ ِلأَنه لَم يِصر مقِْضيا علَيِه ِعنده وِعندنا لَا يقْبلُ

 لُهقَو  

   نسج ِفي الثِّياِب الَِّتي لَا تنسج إلَّا مرةً واِحدةً وكَذَِلك ال 

  كَغزِل الْقُطِْن 

  ركَرتٍب ِفي الِْملِْك لَا يبكُلُّ سو   

خاِرِج ِبمنِزلَِة الِْملِْك الْمطْلَِق وذَِلك ِمثْلُ كَالْأَواِني إذَا كُِسرت لَا تعود وأَما الَِّتي تتكَرر مرةً بعد أُخرى فَِإنه يقِْضي ِبِه ِللْ
 ِهملَيكَلَ عِة فَِإنْ أَشرِل الِْخبِفيِه إلَى أَه ِجعري هلًا فَِإنأَو ركَرتي هكَلَ أَنِس فَِإنْ أَشرالْغاِء والِْبنِر وعالش وِج ِمنسنِب الْمالثَّو

لْخاِرِج وكُلُّ ما يصنع ِمن الذَّهِب والِْفضِة والْحِديِد والصفِْر والزجاِج فَِإنه يتكَرر ولَا يكُونُ ِبمنِزلَِة النتاِج وِإنْ قَضى ِبِه ِل
ى قَورأُخ دعةً براغُ مصي ِلياِرِج ِلأَنَّ الْحى ِبِه ِللْخا قَضِليكَانَ ح لُه  
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   فَِإنْ أَقَام الْخاِرج بينةً علَى الِْملِْك الْمطْلَِق وصاِحب الْيِد بينةً علَى الشراِء ِمنه كَانَ صاِحب الْيِد أَولَى  

 هلْقَى ِمنذَا تةَ الِْملِْك فَهِليأَو تتأَثْب تةَ الْأُولَى إنْ كَاننيِلأَنَّ الْب لُهقَو  

   وِإنْ أَقَام كُلُّ واِحٍد ِمنها الْبينةَ علَى الشراِء ِمن الْآخِر ولَا تاِريخ معهما تهاترت الْبينتاِن  

  .أَي تساقَطَتا وبطَلَتا وتِركَت الدار ِفي يِد ِذي الْيِد وهذَا ِعندهما 

دمحقَالَ مو :  كُونُ لَها فَيآِخر اهرتالَِّذي اش وه اِرجلْ الْخعاجِن ويتنياقِْض ِبالْب.  

 لُهقَو  

   وِإنْ أَقَام أَحد الْمدِعييِن شاِهديِن والْآخر أَربعةً فَهما سواٌء  

   قَولُه ِلأَنَّ شهادةَ الْأَربعِة كَشهادِة اِلاثْنيِن

ومن ادعى ِقصاصا علَى غَيِرِه فَجحد اُستحِلف فَِإنْ نكَلَ عن الْيِمِني ِفيما دونَ النفِْس لَِزمه الِْقصاص وِإنْ نكَلَ ِفي  
 ِلفحي أَو ِقرى يتح ِبسفِْس حالن   

  وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 مهدِعنا وِفيِهم شالْأَر هملْزا ي   

   ِلأَنَّ النكُولَ إقْرار ِفيِه شبهةٌ ِعندهما فَلَا يثْبت ِبِه الِْقصاص ويثْبت ِبِه الْأَرش وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ

   الْأَطْراف يسلُك ِبها مسلَك الْأَمواِل

 لُهقَو  

 دِإذَا قَالَ الْمةٌ ِقيلَ : ِعي واِضرةٌ حنيِتِه : ِلي بملَازِبم ِإلَّا أُِمرلَ واٍم فَِإنْ فَعفِْسك ثَلَاثَةَ أَيِطِه كَِفيلًا ِبنِمِه أَعصِلخ   

هوِدي غُيب لَا يكْفُلُ والتقِْدير ِبثَلَاثَِة أَياٍم لَا بينةَ ِلي أَو ش: كَي لَا يذْهب حقُّه وقَولُه حاِضرةٌ أَي ِفي الِْمصِر حتى لَو قَالَ 
مرِوي عن أَِبي حِنيفَةَ وهو الصِحيح ولَا فَرق بين الْخاِمِل والْوِجيِه والْحِقِري ِمن الْماِل والْخِطِري ولَا بد ِمن قَوِلِه ِلي بينةٌ 

يؤمر ِبِإعطَاِء الْكَِفيِل ِلأَنه أَخف علَيِه ِمن الْملَازمِة ولَا يجبر علَى ذَِلك فَِإنْ فَعلَ أَسقَطَ : ِفيِل قَالَ ِفي شرِحِه حاِضرةٌ ِللتكْ
 لُهِه قَولَيةُ عملَازالْم تِقيلْ بفْعي ِإنْ لَمفِْسِه ون نةَ عملَازالْم  

    أَنْ يكُونَ غَِريبا علَى الطَِّريِق فَيلَاِزمه ِمقْدار مجِلِس الْقَاِضي إلَّا 

وكَذَا لَا يكْفُلُ إلَّا إلَى آِخِر الْمجِلِس واِلاسِتثْناُء منصِرف إلَيِهما أَي إلَى أَخِذ الْكَِفيِل والْملَازمِة ِلأَنَّ ِفي الْملَازمِة وأَخِذ 
الْكَِفيِل أَكْثَر ِمن ذَِلك ِزيادةَ ضرٍر ِبِه يمنعه ِمن السفَِر ولَا ضرر ِفي هذَا الِْمقْداِر وقَولُه ِبملَازمِتِه لَيس تفِْسريا ِلملَازمِة الْمنِع 

أَي هعم ورديو هعم الطَّاِلب بذْهي اِب لَِكنالذَّه ِفي ِمن الطَّاِلب هأِْذنتسولَ يخالد ادأَراِرِه واِب دى إلَى بهتفَِإذَا ان ارا دمن
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اِئِد ثُموِل كَذَا ِفي الْفَوخالد ِمن هعنمياِرِه واِب دلَى بع هِبسحي أْذَنْ لَهي ِإنْ لَمو هعلَ مخد وِل فَِإنْ أَِذنَ لَهخالد مإذَا لَاز 
 وه هِه ِلأَنلَيى ععدالْم ضري فِْسِه إذَا لَمِبن هلَاِزما يمِإنِرِه ويلَا ِبغلَاِمِه وِبغ هلَاِزمأَنْ ي لَه سِبِإذِْن الْقَاِضي لَي هِعي غَِرميدالْم

   الْخصم وحده كَذَا ِفي الْفَتاوى

 لُهقَو  

هذَا الشيُء أَودعِنيِه فُلَانٌ الْغاِئب أَو رهنه ِعنِدي أَو غَصبته ِمنه وأَقَام بينةً علَى ذَِلك فَلَا : ِإنْ قَالَ الْمدعى علَيِه فَ 
   خصومةَ بينه وبين الْمدِعي 

ِنيِه ورآج ِنيِه أَواركَذَا إذَا قَالَ أَعإلَّا و اهوعِد درجةُ ِبمومصالْخ هنع ِفعدنلَا تٍة وومصخ دي تسلَي هدأَنَّ ي تأَثْب هةً ِلأَننيب أَقَام
  .لَا تندِفع عنه ولَو أَقَام الْبينةَ  : تندِفع ِبقَوِلِه مع يِميِنِه وقَالَ ابن شبرمةَ: إذَا أَقَام الْبينةَ وقَالَ ابن أَِبي لَيلَى 

 فوسو يقَالَ أَبِلأَنَّ : و هنع ِفعدنِل لَا توفًا ِبالِْحيرعِإنْ كَانَ مةُ وومصالْخ تفَعدةً اننيب أَقَاما واِلحلُ صجإنْ كَانَ الر
لَى مساِفٍر يوِدعه إياه ويشِهد علَيِه فَيحتالُ ِلِإبطَاِل حق غَيِرِه فَِإذَا اتهمه الْقَاِضي لَا يقْبلُه وِلأَنه قَد الْمحتالَ قَد يدفَع مالَه إ

هوِدعأَنْ ي هرأْميو فَرالس ِريدي نإلَى م رِفي الس هفَعدياٍن وسالَ إنم ِصبغي اهعى إذَا ادتح ودهِه الشلَيع ِهدشيةً ولَاِنيع اهإي 
نه الْماِلك الْمغصوب ِمنه يِقيم ذُو الْيِد الْبينةَ أَنه مودع فُلَاٍن الْغاِئِب ِليدفَع الْخصومةَ عن نفِْسِه فَِإذَا اتهمه الْقَاِضي لَا يقْبلُ ِم

غَصبت ِمني هذَا : أَما إذَا كَانَ عدلًا فَِإنه يقْبلُ ِمنه ولَو أَنَّ الْمدِعي إذَا كَانَ يدِعي الِْفعلَ علَى صاِحِب الْيِد كَما إذَا قَالَ 
ا يدفَع الْخصومةَ عن نفِْسِه ِبالِْإجماِع وِإنْ أَقَام ذُو الْيِد بينةً علَى الْوِديعِة الشيَء أَو سرقْته فَِإنه لَا تقْبلُ بينةُ الْمدعى علَيِه ولَ

  غُِصب ِمني علَى ما لَم يسم فَاِعلُه اندفَعت ِبالِْإجماِع قَولُه : وِإنْ قَالَ 

   ِب فَهو خِصيم ابتعته ِمن فُلَاٍن الْغاِئ: وِإنْ قَالَ  

   ِلأَنه لَما زعم أَنَّ يده يد ِملٍْك اعترف ِبكَوِنِه خصما ِبِخلَاِف الْمسأَلَِة الْأُولَى

 لُهقَو  

   وأَقَام الْبينةَ لَم تندِفع الْخصومةُ أَودعِنيِه فُلَانٌ : سِرق ِمني وأَقَام الْبينةَ وقَالَ صاِحب الْيِد : وِإنْ قَالَ الْمدِعي  

  .هذَا قَولُهما 

 دمحقَالَ ما إذَا قَالَ : وكَم ارِه فَصلَيلَ عِع الِْفعدي هِلأَن ِفعدنِل : تالِْفع ا أَنَّ ِذكْرملَهو فَاِعلُه مسي ا لَملَى مي عِمن غُِصب
دتسي ارِر فَصتِة السبةً ِلِحسِإقَامِه ولَيفَقَةً عش دًءا ِللْحرد هنيعي لَم هِدِه إلَّا أَنالَِّذي ِفي ي وه هأَن الظَّاِهرالَةَ وحِعي الْفَاِعلَ لَا م

  فَلَا يحترز عن كَشِفِه قَولُه سرقْت ِبِخلَاِف الْغصِب ِلأَنه لَا حد ِفيِه : كَما إذَا قَالَ 

   وِإذَا قَالَ  
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   ابتعته ِمن فُلَاٍن : الْمدِعي  

  أَي ِمن زيٍد 

   أَودعِنيِه فُلَانٌ ذَِلك ِبعيِنِه : وقَالَ صاِحب الْيِد  

  

   سقَطَت الْخصومةُ ِبغيِر بينٍة  

افَقَا عوا تمهةً ِلأَننيب ِقيمٍة إلَّا أَنْ يومصخ دي هدي كُنت ِتِه فَلَمِجه ِد ِمنا إلَى ِذي الْيولُهصكُونُ وِرِه فَييِل الِْملِْك ِفيِه ِلغلَى أَص
   أَنَّ فُلَانا وكَّلَه ِبقَبِضِه ِلأَنه أَثْبت ِببينٍة أَنه أَحق ِبِإمساِكها

  ولُه قَ

   والْيِمني ِباَللَِّه تعالَى دونَ غَيِرِه  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } ذَرِلي ِباَللَِّه أَو ِلفحاِلفًا فَلْيكَانَ ح نم { لُهقَو  

   ويؤكَّد ِبِذكِْر أَوصاِفِه  

ي لَا إلَه إلَّا هو عاِلم الْغيِب والشهادِة الرِحيم الرحمن ما ِلفُلَاٍن علَيك ولَا ِقبلَك يعِني ِبدوِن حرِف الْعطِْف ِمثْلُ واَللَِّه الَِّذ
 والْمستحق علَيِه يِمني هذَا الْمالُ الَِّذي ادعاه وهو كَذَا وكَذَا ولَا شيَء ِمنه وأَما ِبحرِف الْعطِْف فَِإنَّ الْيِمني تتكَرر علَيِه

لَا : واَللَِّه أَو ِباَللَِّه وِقيلَ : واَللَِّه والرحمِن والرِحيِم كَانَ أَيمانا ثَلَاثًا وِإنْ شاَء الْقَاِضي لَم يغلِّظْ فَيقُولُ : واِحدةٌ فَِإنه لَو قَالَ 
  يغلِّظُ ِفي الْخِطِري ِمن الْماِل دونَ الْحِقِري ِمن الْماِل قَولُه : صلَاِح ويغلِّظُ علَى غَيِرِه وِقيلَ يغلِّظُ علَى الْمعروِف ِبال

   ولَا يستحلَف ِبالطَّلَاِق ولَا ِبالْعتاِق  

فَه ِبذَِلك ِلِقلَِّة مبالَاِة الْمدعى علَيِه ِبالْيِمِني ِباَللَِّه تعالَى وكَثْرِة ِفي زماِننا إذَا أَلَح الْخصم ساغَ ِللْقَاِضي أَنْ يحلِّ: وِقيلَ 
  .اِلامِتناِع ِبسبِب الْحِلِف ِبالطَّلَاِق كَذَا ِفي الِْهدايِة 

لَيى ععدالْم لَّفإذَا ح أَنَّ الْقَاِضي مهضعب ِة ذَكَرايهِفي النو هنع ِهينم وا همكَلَ عن هكُوِل ِلأَنى ِبالنقْضكَلَ لَا يِه ِبالطَّلَاِق ن
الشاِهد الشاِهد كَاِذب وأَراد تحِليف الْمدِعي ما يعلَم أَنه كَاِذب لَا يحلِّفُه وكَذَا لَا يحِلف : شرعا وِإنْ قَالَ الْمدعى علَيِه 

 لُهقَو ملَافُهِتحاس اِمِهمإكْر ِمن سلَيوِد وهاِم الشا ِبِإكْرنا أُِمرِلأَن  

ِعيسى ويستحلَف الْيهوِدي ِباَللَِّه الَِّذي أَنزلَ التوراةَ علَى موسى والنصراِني ِباَللَِّه الَِّذي أَنزلَ الِْإنِجيلَ علَى  
 ارالن لَقِباَللَِّه الَِّذي خ وِسيجالْمو   

وِديهالْي رغَي لَفحتسلَا ي هأَن افصالْخ ذَكَرةً واصإلَّا ِباَللَِّه خ دأَح لَفحتسِنيفَةَ لَا يأَِبي ح نعو   
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الن إلَّا ِباَللَِّه ِلأَنَّ ِذكْر اِنيرصالنةٌ وظَّمعاللَِّه م بِن ِلأَنَّ كُتيابِبِخلَاِف الِْكت ذْكَرِغي أَنْ تبنا فَلَا يا لَهِظيمعِم اللَِّه تاس عاِر م
 لُهقَو ثَنالْو لَقِباَللَِّه الَِّذي خ لَفحتسلَا يةً واصالَى خعِباَللَِّه ت ثَِنيالْو لَفحتسيو  

   ا يحِلفُونَ ِفي بيوِت ِعباداِتِهم ولَ 

 لُها قَوهرضحأَنْ ي ِمن وعنمم ِلأَنَّ الْقَاِضي  

   ولَا يِجب تغِليظُ الْيِمِني علَى الْمسِلِم ِبزماٍن ولَا ِبمكَاٍن  

    ذَِلكِلأَنَّ الْمقْصود تعِظيم الْمقْسِم ِبِه وهو حاِصلٌ ِبدوِن

 لُهقَو  

ومن ادعى أَنه ابتاع ِمن هذَا عبده ِبأَلٍْف فَجحده اُستحِلف ِباَللَِّه ما بينكُما بيع قَاِئم ِفي الْحاِل ولَا يستحلَف ِباَللَِّه ما  
   ِبعت 

  و يرد ِبالْعيِب قَولُه ِلأَنه قَد يباع الشيُء ثُم يقَالُ ِفيِه أَ

   ويستحلَف ِفي الْغصِب ِباَللَِّه ما يستِحق علَيك رد هِذِه الْعيِن ولَا رد ِقيمتها ولَا يستحلَف ِباَللَِّه ما غَصبت  

 ِه أَوإلَي هدر ثُم هبكُونَ غَصأَنْ ي وزجي ها ِلأَنِباَللَِّه م لَفحتسِة لَا ياِريالْعِة وِديعى الْووعكَذَا دو هِمن اهرتاش أَو هِمن هبهو
كَر الِْقيمةَ ِلجواِز أَنْ يكُونَ أَودعك ولَا أَعارك ولَِكن يستحلَف ِباَللَِّه ما يستِحق علَيك رد هِذِه الْعيِن ولَا رد ِقيمِتها وِإنما ذَ

 لُها قَومهِمن دعِعِري ِبتتسالْمِع وودالْم دِعن ِلفَتت  

   وِفي النكَاِح ِباَللَِّه ما بينكُما ِنكَاح قَاِئم ِفي الْحاِل  

ا اُسمِإنكَاِح وِفي الن ِلفحتسي نِل ملَى قَوذَا عه أَو هِمن تانبا وطَلَّقَه ا ثُمهجوزكُونَ تاِز أَنْ يوفَِة ِلجِذِه الصلَى هع ِلفحت
انت إنْ كَ: فَرقْت بينكُما كَذَا رِوي عن أَِبي يوسف وقَالَ بعضهم يقُولُ الْقَاِضي : خالَعها فَِإذَا حلَّفَه الْحاِكم يقُولُ 

امرأَتك فَِهي طَاِلق والْفَرق بين قَضاِء الترِك وقَضاِء الِْإلْزاِم أَنَّ ِفي قَضاِء الِْإلْزاِم إذَا ادعى ثَاِلثٌ وأَقَام الْبينةَ لَا تسمع بينته إلَّا 
هِك فَِإنراِء التِبِخلَاِف قَض هلَقِّي ِمنقُولُ ِبالتي اِكمالْح لَّفَهفَِإذَا ح هلَقِّي ِمنوِن التِبد هتنيلُ بقْبت  : نع ِويكَذَا را هكُمنيقْت بفَر

 مهضعقَالَ بو فوسقُولُ الْقَاِضي : أَِبي يي : جوقُولُ الزفَي طَاِلق ك فَِهيأَترام تالْ: إنْ كَانو معِمِني ِفي نفِْع الْيِحيلَةُ ِفي د
دعوى النكَاِح علَى قَوِلِهما أَنْ تتزوج ِبزوٍج آخر فَِإنْ بعد ما تزوجت لَا تستحلَف ِللْمدِعي كَذَا ِفي الذَِّخريِة ولَا نفَقَةَ لَها 

   ِفي

لَووِد وهالش نأَلَِة عسِة الْمدوِز مشالن ِمن كَاِح أَكْثَرا ِللنهكَارا ِلأَنَّ إنضا أَيفَقَةَ لَهةَ لَا ننيالْب أَقَامِعي ودالْم وه جوكَانَ الز 
 لُهقَو  
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   ولَا يستحلَف ِباَللَِّه ما طَلَّقْتها  

تاس ةً ثُماِحدا وكُونَ طَلَّقَهاِز أَنْ يوٍجِلجوز دعِه بإلَي تعجر ا ثَلَاثًا ثُمطَلَّقَه ا أَوهعجر   

 لُهقَو  

وِإذَا كَانت دار ِفي يِد رجٍل ادعاها اثْناِن أَحدهما جِميعها والْآخر ِنصفَها وأَقَاما الْبينةَ فَِلصاِحِب الْجِميِع ثَلَاثَةُ  
   وِلصاِحِب النصِف ربعها ِعند أَِبي حِنيفَةَ أَرباِعها 

 توتاِقي اسالْب فصالنِميِع والْج اِحبِبِه ص دفَراِقي فَانِف الْبصِميِع ِفي النالْج اِحبص اِحمزِف لَا يصالن اِحبِلأَنَّ ص
  يِن وهِذِه الِْقسمةُ علَى طَِريِق الْمنازعِة قَولُه منازعتهما ِفيِه فَكَانَ بينهما ِنصفَ

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد ِهي بينهما أَثْلَاثًا  

ا يا ِبممهاِحٍد ِمنكُلُّ و برا فَضمهِعي سدِف يصالن اِحبصِن ويمهِعي سدِميِع يالْج اِحبٍم ِلأَنَّ صهثَلَاثَةُ أَس ذَِلكِعيِه ود
 لُهِل قَوولَى طَِريِق الْعةُ عمِذِه الِْقسهو  

   ولَو كَانت الدار ِفي أَيِديِهما سِلم ِلصاِحِب الْجِميِع ِنصفُها علَى وجِه الْقَضاِء  

  وهو الَِّذي ِفي يِد شِريِكِه 

   وجِه الْقَضاِء وِنصفُها لَا علَى  

قَضاُء إلْزاٍم وذَِلك ِلأَنَّ ما ِفي يِد كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِنصفَها فَبينةُ : وهو الَِّذي ِفي يِدِه ومعناه قَضاُء ترٍك لَا قَضاُء إلْزاٍم وِقيلَ 
ي ِفي يِدِه وقُِبلَت علَى النصِف الَِّذي ِفي يِد صاِحِبِه وبينةُ صاِحِب النصِف صاِحِب الْجِميِع غَير مقْبولٍَة علَى النصِف الَِّذ

 ما غَير مقْبولٍَة إذْ النصف ِفي يِدِه حكَمنا ِلصاِحِب الْجِميِع ِبالنصِف الَِّذي ِفي يِد صاِحِبِه وبِقي النصف الْآخر ِفي يِدِه علَى
إنَّ صاِحب الْجِميِع يأْخذُ ِنصفَها علَى وجِه الْقَضاِء والنصف الثَّاِني يترك ِفي يِدِه لَا علَى وجِه : كَانَ علَيِه فَِلهذَا قُلْنا 

ا بملَه كُنت ا إذَا لَمةَ فَأَمنيا الْبإذَا أَقَام ذَا كُلُّههاِء وِف الْقَضِبِنص لَه ِف أَقَرصالن ِعيدِميِع ِلأَنَّ مِعي الْجدلَى مع ِمنيةٌ فَلَا يني
الن ِعي ذَِلكدِميِع لَا يالْج اِحبِميِع ِلأَنَّ صِعي الْجدلَى مع ِمنيفَلَا ي فِْسِه لَهِد نالَِّذي ِفي ي فصِعي أَنَّ الندياِر والد فص

   الَِّذي ِفي يِدِه

 

ى لَهكَلَ قَضِإنْ نِن وفَيا ِنصِديِهمِفي أَي ارالد كرت لَفِف فَِإذَا حصِعي الندم ِلفحيو   
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   مسأَلَةٌ  

ها وأَقَام كُلُّ واِحٍد ِمنهم الْبينةَ علَى ما ادعاه فَِعند أَِبي دار ِفي يِد ثَلَاثٍَة أَحدهم يدِعي جِميعها والثَّاِني ثُلُثَيها والثَّاِلثُ ِنصفَ
حِنيفَةَ تقْسم بينهم علَى طَِريِق الْمنازعِة فَتكُونُ ِمن أَربعٍة وِعشِرين ِلصاِحِب الْجِميِع خمسةَ عشر وِلصاِحِب الثُّلُثَيِن ِستةٌ 

صاِحِب النصِف ثَلَاثَةٌ وطَِريق ذَِلك أَنا نسمي مدِعي الْكُلِّ الْكَاِملَ ومدِعي الثُّلُثَيِن اللَّيثَ ومدِعي النصف النصر فَتجعلُ وِل
 كُلِّ واِحٍد سهماِن ثُم يجمع بين دعوى الْكَاِمِل واللَّيِث علَى الدار علَى ِستٍة ِلحاجِتنا إلَى الثُّلُثَيِن والنصِف فَيكُونُ ِفي يِد

ي حقِّي الثُّلُثَاِن وِبيِدي الثُّلُثُ بِقي ِلي الثُّلُثُ ِنصفُه ِف: ما ِفي يِد نصٍر فَالْكَاِملُ يدِعي كُلَّه واللَّيثُ يدِعي ِنصفَه ِلأَنه يقُولُ 
  .يِد الْكَاِمِل وِنصفُه ِفي يِد نصٍر 

 وهِن وفَيا ِنصمهنيب مقْسا ِفيِه فَيمهتعازنم توتاس رالْآخ فصالنٍة وعازنِللْكَاِمِل ِبلَا م فصاِن فَالنِف اثْنصالن جرخمو
 يكُونُ اثْني عشر ويجمع بين دعوى الْكَاِمِل ونصٍر علَى ما ِفي يِد اللَّيِث وهو أَربعةٌ ِمن منكَِسر فَاضِرب اثْنيِن ِفي ِستٍة

لُثُ أَربعةٌ بِقي السدس سهماِن حقِّي النصف ِستةٌ مِعي ِمنه الثُّ: اثْني عشر فَالْكَاِملُ يدِعي كُلَّه ونصر يدِعي ربعه ِلأَنه يقُولُ 
سهم ِفي يِد اللَّيِث وسهم ِفي يِد الْكَاِمِل فَسِلم ثَلَاثَةٌ ِللْكَاِمِل وتنازعا ِفي سهٍم فَانكَسر فَاضِرب اثْنيِن ِفي اثْني عشر يكُونُ 

كُلٍّ واِحٍد ثَماِنيةً ثُم يجمع بين دعوى الْكَاِمِل واللَّيِث علَى الثَّماِنيِة الَِّتي ِفي يِد نصٍر فَأَربعةٌ أَربعةً وِعشِرين فَيجعلُ ِفي يِد 
ِمنها ِفي يِدِه وأَربعٍة ِفي يِد نصٍر وأَربعٍة ِفي سِلمت ِللْكَاِمِل ِبلَا منازعٍة ِلأَنَّ اللَّيثَ لَا يدِعي إلَّا ِستةَ عشر ِمن الْكُلِّ ِبثَماِنيٍة 

تِقيِد الْكَاِمِل فَبي   

عد نيب عمجي اِن ثُممهِث سِللَّيةٌ ولُ ِللْكَاِمِل ِستصحِة فَيعازنا ِفي الْماِئِهمِتوِن ِلاسفَيا ِنصمهنيى برةُ الْأُخعبى الْكَاِمِل الْأَرو
ونصٍر علَى ما ِفي يِد اللَّيِث فَنصر يدِعي ربع ما ِفي يِدِه سهميِن فَالستةُ سِلمت ِللْكَاِمِل واستوت منازعتهما ِفي سهميِن 

 مهٍر سصِلنةٌ وعبلَ ِللْكَاِمِل سصفَح مهاِحٍد سثُ فَِلكُلِّ وِد الْكَاِمِل فَاللَّيا ِفي يلَى مٍر عصنِث وى اللَّيوعد نيب عمجي ثُم
يمهس رصنةً وعبثُ أَرذَ اللَّيةٌ فَأَخاِل ِسعِفي الْمِن ويمهِدِه سا ِفي يٍع مبِعي ِلأَردي رصنةً وعبِدِه أَرا ِفي يم فِعي ِنصدِن ي

  .ويبقَى ِللْكَاِمِل سهماِن 

فَِإذَا حصلَ ِللْكَاِمِل ِمما ِفي يِد نصٍر ِستةٌ وِمما ِفي يِد اللَّيِث سبعةٌ ومعه سهماِن صار ذَِلك خمسةَ عشر وِهي خمسةُ 
 وِمن الْكَاِمِل أَربعةٌ فَذَِلك ِستةٌ وهو ربع الداِر وحصلَ ِلنصٍر ِمن اللَّيِث سهم أَثْماِن الداِر وحصلَ ِللَّيِث ِمن نصٍر سهماِن

ِل وربعها ِللَّيِث وِمن الْكَاِمِل سهماِن فَذَِلك ثَلَاثَةٌ وهو ثُمن الداِر وِباِلاخِتصاِر تكُونُ ِمن ثَماِنيٍة فَخمسةُ أَثْماِنها ِللْكَاِم
وثُمنها ِلنصٍر وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ وعلَى قَوِلِهما تقِْسيم الداِر بينهم علَى طَِريِق الْعوِل فَتِصح ِمن ِمائٍَة وثَماِنني سهما 

 علَى نصٍر فَالْكَاِملُ يدِعي كُلَّه واللَّيثُ ِنصفَه وأَقَلُّ ماٍل لَه ِنصف اثْناِن ووجهه أَنْ يجمع بين دعوى الْكَاِمِل واللَّيِث
للَّيِث فَالْكَاِملُ يضِرب ِبكُلِِّه سهميِن واللَّيثُ ِبِنصِف سهٍم وعالَت إلَى ثَلَاثٍَة ثُم يجمع بين دعوى الْكَاِمِل ونصٍر علَى ا

 نيب عمجيٍة وسمإلَى خ الَتذَا ِبكُلِِّه فَعهِعِه وبذَا ِبره ِربضةٌ يعبِع أَربالر جرخمو هعبِعي ردي رصنو ِعي كُلَّهدفَالْكَاِملُ ي
 فِعي ِنصدثُ يلَى الْكَاِمِل فَاللَّيٍر عصنِث وى اللَّيوعدهعبِعي ردي رصنِدِه وا ِفي يم   



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1009

وذَِلك ِمن أَربعٍة فَيجعلُ ما ِفي يِدِه علَى أَربعٍة وِفيِه سبعةٌ فَِنصفُه سهماِن ِللَّيِث وربعه سهم ِلنصٍر يبقَى الربع ِللْكَاِمِل 
سمخةٌ وعبأَرلَ ثَلَاثَةٌ وصلَى ثَلَاثٍَة فَحع مهنيب ارالدو نيكُونُ ِستِة يسمِفي الْخ ِة ثُمعبالثَّلَاثَةَ ِفي الْأَر ِربةٌ فَاضاِينبتا مكُلُّهةٌ و

 فَما ِفي يِد نصٍر ثُلُثُه ِللَّيِث ِعشرونَ وثُلُثَاه فَاضِرب الستني ِفي ثَلَاثٍَة تكُونُ ِمائَةً وثَماِنني يكُونُ ِبيِد كُلِّ واِحٍد ِمنهم ِستونَ
  .ِللْكَاِمِل أَربعونَ واَلَِّذي ِفي يِد اللَّيِث خمسه ِلنصٍر وهو اثْني عشر وأَربعةُ أَخماِسِه ِللْكَاِمِل وذَِلك ثَماِنيةٌ وأَربعونَ 

كَاِمِل ِنصفُه ِللَّيِث وذَِلك ثَلَاثُونَ وربعه ِلنصٍر وذَِلك خمسةَ عشر ويبقَى ِفي يِدِه الربع خمسةَ عشر فَجِميع واَلَِّذي ِفي يِد الْ
 وِعشرونَ مرةً اثْنا عشر ومرةً خمسةَ ما حصلَ ِللَّيِث خمسونَ مرةً ِعشرونَ ومرةً ثَلَاثُونَ وجِميع ما حصلَ ِلنصٍر سبعةٌ

عشر وجِميع ما حصلَ ِللْكَاِمِل ِمائَةٌ وثَلَاثَةٌ مرةً أَربعونَ ومرةً ثَماِنيةٌ وأَربعونَ وبِقي ما ِفي يِدِه خمسةَ عشر هذَا كُلُّه إذَا 
يِهم أَما إذَا كَانت ِفي يِد غَيِرِهم فَِإنها تقَسم بينهم ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَى اثْني عشر سهما ِلصاِحِب كَانت الدار ِفي أَيِد

 اجتحك تأَن ههجواِن وِف اثْنصاِحِب النِلصِن ثَلَاثَةٌ واِحِب الثُّلُثَيِلصةٌ وعبِميِع سةٌ الْجِست أَقَلُّهو فِنصثُلُثَاِن و اٍب لَهإلَى ِحس
فَاللَّيثُ يدِعي أَربعةً ونصر يدِعي ثَلَاثَةً ولَا منازعةَ لَهما ِفي الْباِقي وذَِلك سهماِن فَهما ِللْكَاِمِل ونصر لَا يدِعي إلَّا ثَلَاثَةٌ 

عازنم نلَا عفَخ يكُونُ اثْنٍة يِن ِفي ِستيا اثْننبرفَض ركَسا فَانمهنيب مهكُونُ سِث فَياللَّيةُ الْكَاِمِل وعازنِفيِه م توتاس مهِتِه س
ِمن ِعي أَكْثَردلَا ي رصنٍة واِنيثَم ِمن ِعي أَكْثَردثُ لَا يفَاللَّي رشع   

 وأَربعةٌ سِلمت ِللْكَاِمِل وسهماِن بين اللَّيِث والْكَاِمِل ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما سهم وتبقَى ِستةٌ استوت منازعتهم ِفيها فَكَانَ ِستٍة
ةً أَررم رشع ياثْن ةً ِمنعبالْكَاِملُ س اباِن فَأَصمهاِحٍد سةً ِلكُلِّ ورثُ ثَلَاثَةً ماللَّي ابأَصاِن ومهةً سرمو مهةً سرمةٌ وعب

ِللَّيةٌ وِل ِللْكَاِمِل ِستوةَ ِبطَِريِق الْعرشلَى ثَلَاثَةَ عا عمهنيب مقَسا تِلِهملَى قَوعاِن ومهس رصالن ابأَصو مهةً سرماِن ومهِث س
  .أَربعةٌ وِلنصٍر ثَلَاثَةٌ 

 ِربضثُ يِف فَاللَّيصالنِن وا إلَى الثُّلُثَيِتناجٍة ِلحلَى ِستع تمقُس ارةٌ ِلأَنَّ الدِست وهِبالْكُلِّ و ِربضأَنَّ الْكَاِملَ ي ههجوو
ِبالن رصالنالثُّلُثَاِن و وهٍة وعباِحٍد ِبأَركُلَّ و صخا يِرفَةُ معا مأَمو رشثَلَاثَةَ ع ِميعالْج ارٍة فَصِبِست ِربضالْكَاِملُ يِف ثَلَاثَةٌ وص

ِن ِبقَدالثَّم ِمن مهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ وا أَلْفًا فَِإنَّ عهنكُونَ ثَماِر ِمثْلَ أَنْ يِن الدثَم ِمن مهِنيفَةَ ِمنِل أَِبي حلَى قَوفَع ابا أَصِر م
 الْأَلْف مقَسأَنْ ت طَِريقُهٍم وهثُلُثُ ِدرونَ وانثَمثَلَاثَةٌ وِمائٍَة وسمخ ذَِلكأَلٍْف و ِمن رشع ياثْن اٍء ِمنزةُ أَجعبلَى الْكَاِمِل سع

مالِْقس جرخي رشع يلَى اثْنثُلُثٌ عونَ وانثَمثَلَاثَةٌ وِمائٍَة وسمٍر خصِة نعبِفي س ذَِلك ِربٍم فَاضهثُلُثُ ِدرونَ وانثَمثَلَاثَةٌ و 
 كَذَِلك وعلَى اللَّيِث سبعةً ِمن اثْني عشر ِنصفُها وِنصف سدِسها فَخذْ ِتلْك النسبةَ ِمن الْأَلِْف تِجده: وِإنْ ِشئْت قُلْت 

 ِصحثَلَاثَةٌ ت وهِدِه وا ِفي يِم ِفيمالِْقس ِمن تجرالَِّتي خ ِهيثُلُثًا وو اِننيثَمثَلَاثَةً و ِربضك تأَن ههجوونَ وسمخاِن وِمائَت
ِمن اثْني عشر وِهي ربعها فَخذْ ِتلْك النسبةَ ِمن الْأَلِْف وعلَى نصٍر ِمائَةٌ ِبيِدِه ثَلَاثَةٌ : ِمائَتاِن وخمسونَ وِإنْ ِشئْت قُلْت 

   وِستةٌ وِستونَ وثُلُثَاِن ووجهه أَنْ تضِرب اِلاثْنيِن اللَّذَيِن ِبيِدِه ِفي

ِه سدس اثْني عشر فَخذْ ِمن الْأَلِْف سدسها تِجده وعلَى قَوِلِهما اقِْسم الْأَلْف ِبيِد: ثَلَاثٍَة وثَماِنني وثُلٍُث وِإنْ ِشئْت قُلْت 
يكُونُ علَى علَى ثَلَاثَةَ عشر تِصح ِستةٌ وسبعونَ واثْنا عشر جزًءا ِمن ثَلَاثَةَ عشر فَتضِرب ِسهام الْكَاِمِل والنصِر ِفي ذَِلك فَ
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الْكَاِمِل أَربعِمائٍَة وواِحد وِستونَ وسبعةُ أَجزاٍء ِمن ثَلَاثَةَ عشرةَ وعلَى نصٍر ِنصفُه ِمائَتاِن وثَلَاثُونَ وعشرةُ أَجزاٍء ِمن ثَلَاثَةَ 
   ي ذَِلك أَيضا يكُونُ ثَلَاثُِمائٍَة وسبعةٌ وِتسعةُ أَجزاٍء ِمن ثَلَاثَةَ عشرعشر وكَذَِلك تضِرب ِسهام اللَّيِث وِهي أَربعةٌ ِف

 لُهقَو  

ق أَحد التاِرخيَيِن فَهو وِإذَا تنازعا ِفي دابٍة وأَقَام كُلُّ واِحٍد ِمنهما بينةً أَنها نتجت ِعنده وذَكَرا تاِرخيًا وِسن الدابِة يواِف 
   أَولَى 

 اِلفخا يها إذَا كَانَ ِسنأَما وِرِهمِد غَيِفي ي ا أَوِدِهمةُ ِفي يابكُونَ الدأَنْ ت نيذَا بِفي ه قلَا فَرو حجرتفَي لَه دهشالَ يِلأَنَّ الْح
نيالْب طَلَتِن بيقْتِفي الْوو ِحيحالص وهو اِكمالْح هِدِه كَذَا ذَكَرِفي ي تكَان نِد مِفي ي كرتتِن والْفَِريقَي كَِذب رظَه هاِن ِلأَنت

  ِروايِة الْأَصِل يقِْضي ِبها بينهما ِنصفَيِن 

   وِإنْ أَشكَلَ ذَِلك كَانت بينهما  

وهذَا إذَا ادعياها ِفي يِد غَيِرِهما ِلأَنَّ كُلَّ واِحدٍة ِمن : طَ التوِقيت وصار كَأَنهما لَم يذْكُرا تاِرخيًا قَالَ ِفي شرِحِه ِلأَنه سقَ
ا ِفيهياوسى فَترالْأُخ لَى ِمنا أَوماهدإح سلَيا وا ِبهكُومحِن ميتنيا الْبِدِهمِد أَحِفي ي تا إذَا كَانأَمِن وفَيا ِنصمهنيب تا فَكَان

   فَصاِحب الْيِد أَولَى ِلأَنه محكُوم ِببينِتِه ومعه الْيد فَهو أَولَى

 لُهقَو  

   ق ِبِلجاِمها فَالراِكب أَولَى وِإذَا تنازعا ِفي دابٍة أَحدهما راِكبها والْآخر متعلِّ 

 اِلكأَنَّ م اِلبلَى ِلأَنَّ الْغِج أَورِفي الس اِكبفَالر ِديفَهر رالْآخِج ورا ِفي الساِكبا رمهدكَذَا إذَا كَانَ أَحو رأَظْه فَهرصِلأَنَّ ت
ريِج ورلَى السع كَبرِة يابالد ِدينجلَى قَالَ الْخفَكَانَ أَو هعم هرغَي ا إذَا : ِدفأَماٌء ووا سمهدِعنو فوسلُ أَِبي يذَا قَوه

 لُهاٌء قَووا سمِج فَهرلَى السِن عياِكبا رِميعا جكَان  

   ِهما فَصاِحب الِْحمِل أَولَى وكَذَِلك إذَا تنازعا بِعريا وعلَيِه ِحملٌ ِلأَحِد 

 لُهقَو فرصتالْم وه هلَى ِلأَنِل أَوالِْحم اِحبفَص لَّقعم رِر كَوِللْآخلٌ وا ِحمِدِهمكَذَا إذَا كَانَ ِلأَحو  

    فَاللَّاِبس أَولَى وِإذَا تنازعا قَِميصا أَحدهما لَاِبسه والْآخر متعلِّق ِبكُمِه 

ِلأَنه أَظْهر تصرفًا ولَو تنازعا ِفي ِبساٍط أَحدهما جاِلس علَيِه والْآخر متعلِّق ِبِه فَهو بينهما ِلأَنَّ الْقُعود لَيس ِبيٍد علَيِه فَاستويا 
  رجٍل وطَرف ِمنه ِفي يِد آخر فَهما سواٌء قَولُه ِفيِه وكَذَا إذَا كَانَ ثَوب ِفي يِد 
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وِإذَا اختلَف الْمتباِيعاِن ِفي الْبيِع فَادعى الْمشتِري ثَمنا وادعى الْباِئع أَكْثَر ِمنه أَو اعترف الْباِئع ِبقَدٍر ِمن الْمِبيِع  
 أَكْثَر ِمنه وأَقَام أَحدهما الْبينةَ قَضى لَه ِبها وِإنْ أَقَام كُلُّ واِحٍد ِمنهما الْبينةَ كَانت الْبينةُ الْمثِْبتةُ وادعى الْمشتِري

   ِللزيادِة أَولَى 

ةُ بنيالْبو ِكرنا مهاِفينٍع ودِة ماديالز ثِْبتِلأَنَّ م لُهاِت قَواِت ِللِْإثْبنيِكِر ِلأَنَّ الْبنةَ ِللْمنيلَا بِعي ودةُ الْمني  

: بيع وِقيلَ ِللْمشتِري إما أَنْ ترضى ِبالثَّمِن الَِّذي ادعاه الْباِئع وِإلَّا فَسخنا الْ: فَِإنْ لَم يكُن ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما بينةٌ ِقيلَ  

عيا الْبنخِإلَّا فَسِبيِع والْم ِري ِمنتشالْم اهعا ادم لِّمسا أَنْ تاِئِع إمِللْب   

   فَِإنْ لَم يتراضيا استحلَف الْحاِكم كُلَّ واِحٍد ِمنهما علَى دعوى الْآخِر 

دا ممهاِحٍد ِمنِلأَنَّ كُلَّ و لُهقَو ِكرنم رالْآخاِحِبِه ولَى صٍع ع  

   يبتِدئ ِبيِمِني الْمشتِري  

 لُهِن قَولًا ِبالثَّمأَو طَالَبم ها ِلأَنكَارا إنمهدأَش ِريتشِلأَنَّ الْم ِحيحالص وهٍد ومحلُ مذَا قَوه  

   ي الْبيع بينهما فَِإذَا حلَفَا فَسخ الْقَاِض 

 لُهقَو خفْسوِن الطَّلَِب فَلَا يا ِبدأَم ا ذَِلكِني إذَا طَلَبعي  

   فَِإنْ نكَلَ أَحدهما عن الْيِمِني لَِزمه دعوى الْآخِر  

   ِلأَنه يجعلُ باِذلًا فَلَم تبق دعواه معاِرضةً دعوى الْآخِر

 لُهقَو  

وِإنْ اختلَفَا ِفي الْأَجِل أَو ِفي شرِط الِْخياِر أَو ِفي اسِتيفَاِء بعِض الثَّمِن فَلَا تحالُف بينهما ِلأَنَّ هذَا اخِتلَاف ِفي غَيِر  
ِكرني نلُ ملُ قَوالْقَوو لُهقُوِد ِبِه قَوعالْمِه ولَيقُوِد ععِميِنِه الْمي علَ مالْأَجو ارالِْخي    

 ارالِْخيو هِمن قْدالْع لُوخأَنْ ي وزجي هقِْد ِلأَنالْع ِمن ِبينلَ أَجِلأَنَّ الْأَجاِرِض ووِكِر الْعنلُ ِلمالْقَوِط ورالش ضارعاِن تثِْبتا يمهِلأَن
إنْ كَانا ِفي مجِلِس الْعقِْد فَالْقَولُ قَولُ مدِعي الِْخياِر وِإنْ كَانَ قَد افْترقَا :  حِنيفَةَ وقَالَ أَبو يوسف ِمثْلُه ِفي قَوِل أَِبي

  .فَالْقَولُ قَولُ من ينِفيِه 

 دمحقَالَ مذَا كُلُّ: وِن هالَياِر ِفي الْحِعي الِْخيدلُ ملُ قَوالْقَو لُهِدِه قَوِبي قَاِئم ِبيعالْملَفَا وتإذَا اخ ه  

   فَِإنْ هلَك الْمِبيع ثُم اختلَفَا ِفي الثَّمِن فَلَا تحالُف ِعند أَِبي يوسف والْقَولُ قَولُ الْمشتِري ِفي الثَّمِن  

عِري بتشِد الْمِفي ي ِبيعالْم لَكه اهنعم لُهِضِه قَوقَب د  
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   مع يِميِنِه  

 لُهقَو اِئعا قَالَ الْبم هكَلَ لَِزمِإنْ نِري وتشا قَالَ الْمم ِلمس لَففَِإنْ ح لَى ذَِلكع هِميني اِئعالْب ِني إذَا طَلَبعي  

  دمحقَالَ ملَى : وع عيالْب خفْسيالَفَاِن وحتاِلِك يِة الْهِقيم   

   أَي يِجب رد ِقيمِتِه فَِإنْ اختلَفَا ِفي ِمقْداِر الِْقيمِة بعد التحالُِف فَالْقَولُ قَولُ الْمشتِري مع يِميِنِه

 لُهقَو  

   ند أَِبي حِنيفَةَ وِإنْ هلَك أَحد الْعبديِن ثُم اختلَفَا ِفي الثَّمِن لَم يتحالَفَا ِع 

  والْقَولُ قَولُ الْمشتِري مع يِميِنِه 

   إلَّا أَنْ يرضى الْباِئع أَنْ يترك ِحصةَ الْهاِلِك  

 لُهقَو ذَِلك راِئِع غَيَء ِللْبيلَا شو ياِن الْحادرتيالَفَاِن وحتِئٍذ يفَِحين  

 و يقَالَ أَبو فٍد : وسمحلُ مقَو وهاِلِك وِة الْهِقيمو يِفي الْح عيالْب خفْسيالَفَاِن وحتي   

ي وأَيهما قَولُ الْمشتِر: الْقَولُ قَولُ الْباِئِع ِعند أَِبي يوسف وقَالَ محمد : ثُم إذَا اختلَفَا ِفي ِقيمِة الْهاِلِك قَالَ ِفي شرِحِه 
   أَقَام الْبينةَ قُِبلَت بينته وِإنْ أَقَاما معا فَبينةُ الْباِئِع أَولَى

 لُهقَو  

  قَالَتا ِبأَلٍْف وهجوزت هأَن جوى الزعِر فَادهاِن ِفي الْمجوالز لَفتِإنْ اخا أَ: ومهِن فَأَيِإنْ ِبأَلْفَيو هتنيب ةَ قُِبلَتنيالْب قَام
   أَقَاما جِميعا الْبينةَ فَالْبينةُ بينةُ الْمرأَِة 

 لُهلَى قَوةُ أَوثِْبتفَالْم ِفي ذَِلكنِج توةُ الزنيبةَ واديالز ثِْبتا تهِلأَن  

 نيا بملَه كُني ِإنْ لَما وِر الِْمثِْل فَِإنْ كَانَ ِمثْلَ مهِبم كَمحي لَِكنو كَاحالن خفْسي لَمٍد ومحمِنيفَةَ وأَِبي ح دالَفَا ِعنحةٌ ت
 جوا قَالَ الزى ِبمأَقَلَّ قَض أَو جوِبِه الز فرتاع   

 اِهدش ِميِنِه ِلأَنَّ الظَّاِهري عِني معي لُهقَو لَه  

   وِإنْ كَانَ ِمثْلَ ما ادعته الْمرأَةُ أَو أَكْثَر قَضى ِبما ادعته الْمرأَةُ  

 لُها قَوضا أَيِميِنهي عم أَي  
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   مرأَةُ قَضى لَها ِبمهِر الِْمثِْل وِإنْ كَانَ مهر الِْمثِْل أَكْثَر ِمما اعترف ِبِه الزوج وأَقَلُّ ِمما ادعته الْ 

 ا ظَاِهرِدِهمأَح عم كُني لَما ولَفَا ِفيهتِة فَِإذَا اخِميسِبالت قَطَ ذَِلكا سمِإنِع وضةُ الْبِقيم وهالِْمثِْل و رهقِْد مالْع وِجبِلأَنَّ م
الْقَولُ ِللزوِج مع يِميِنِه ما لَم يأِْت ِبشيٍء مستنكٍَر : ِد وهو مهر الِْمثِْل وقَالَ أَبو يوسف يشهد لَه رجع إلَى موِجِب الْعقْ

: ِع وقَالَ الِْإمام خواهر زاده هو أَنْ يدِعي ما دونَ عشرِة دراِهم ِلأَنَّ ذَِلك مستنكَر ِفي الشر: واختلَفُوا ِفي الْمستنكَِر ِقيلَ 

 مهضعقَالَ بو ا أَلْفِمثِْله رهمٍم وهلَى ِمائَِة ِدرع كَاحى النعاد ا لَوةً كَمادِه علَيا عِمثْلُه جوزتا لَا يرهم ِعيدأَنْ ي وه :

    جاوز ِنصف الْمهِر لَم يكُن مستنكَراالْمستنكَر ما دونَ ِنصِف الْمهِر فَِإذَا

  

   قَولُه وِإذَا اختلَفَا ِفي الِْإجارِة قَبلَ اسِتيفَاِء الْمعقُوِد علَيِه تحالَفَا وترادا  

أُجرِة يبدأُ ِبيِمِني الْمستأِْجِر ِلأَنه منِكر ِلوجوِب الْأُجرِة وِإنْ معناه اختلَفَا ِفي الْبدِل أَو ِفي الْمبدِل فَِإنْ وقَع اِلاخِتلَاف ِفي الْ
 أَقَاما جِميعا الْبينةَ وقَع ِفي الْمنفَعِة بِدئ ِبيِمِني الْمؤجِر وأَيهما نكَلَ لَِزمه دعوى صاِحِبِه وأَيهما أَقَام الْبينةَ قُِبلَت بينته فَِإنْ

فَبينةُ الْمؤجِر أَولَى إنْ كَانَ اِلاخِتلَاف ِفي الْأُجرِة وِإنْ كَانَ ِفي الْمناِفِع فَبينةُ الْمستأِْجِر أَولَى وِإنْ كَانَ ِفيِهما قُِبلَت بينةُ كُلِّ 
الْفَض ِعيِه ِمندا ياِحٍد ِفيهٍةورشِن ِبعيرهقِْضي ِبشٍة يسمِن ِبخيرهش أِْجرتسالْمٍة ورشا ِبعرهذَا شه ِعيدأَنْ ي وحِل ن   

 لُهقَو  

 أِْجِر متسلَ الْملُ قَوكُونُ الْقَويالَفَا وحتي ِه لَملَيقُوِد ععِتيفَاِء الْماس دعلَفَا بتِإنْ اخِميِنِه وي ع   

 لُهِه قَولَيع قحتسالْم وه هِلأَن  

   وِإنْ اختلَفَا بعد اسِتيفَاِء بعِض الْمعقُوِد علَيِه تحالَفَا وفُِسخ الْعقْد ِفيما بِقي وكَانَ الْقَولُ ِفي الْماِضي قَولَ الْمستأِْجِر  

تلَا يِميِنِه وي عامهلَيع قْدأَ الْعدتاب هِة كَأَنفَعنالْم ٍء ِمنزِفي كُلِّ ج ِصريةً فَياعس ِقدعني قْدالَفَاِن ِفيِه ِلأَنَّ الْعح   

 لُهقَو  

   فَةَ وِإذَا اختلَف الْمولَى والْمكَاتب ِفي ماِل الِْكتابِة لَم يتحالَفَا ِعند أَِبي حِني 

 لُهِميِنِه قَوي عِة مابِل الِْكتدِب ِفي بكَاتلُ الْملُ قَوالَفَا فَالْقَوحتي فَِإذَا لَم  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَبالَفَاِن : وحتي   

 لُهةُ قَوابالِْكت خفْست ثُم  

 ياِع الْبتاِن ِفي مجوالز لَفتِإذَا اخِل وجِللر واِل فَهجِللر لُحصا يِت فَم   

 لُهلَاِح قَوالسِس والْفَرِس والْقَوِب والْكُتو فالْخِة وامكَالِْعم  
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   وما يصلُح ِللنساِء فَهو ِللْمرأَِة  

اِب الْحِثيِز ورالْخلُِج ومالداِل ولْخالْخِة وكَالِْوقَاي لُهِريِر قَو  

   وما يصلُح لَهما فَهو ِللرجِل  

كَالسِريِر والْحِصِري والْآِنيِة ِلأَنَّ الظَّاِهر أَنَّ الرجلَ يتولَّى آلَةَ الْبيِت ويشتِريها فَكَانَ أَظْهر يدا ِمنها ولَا فَرق بين ما إذَا كَانَ 
ِتلَافقَِة اِلاخالْفُر دعب كَاِح أَواِم الناِل ِقيِفي ح .  

  

   قَولُه فَِإنْ مات أَحدهما واختلَف ورثَته مع الْآخِر فَما يصلُح ِللرجاِل والنساِء فَهو ِللْباِقي ِمنها  

  أَِبي حِنيفَةَ قَولُه ِلأَنَّ الْيد ِللْحي دونَ الْميِت وهذَا قَولُ 

  فوسو يقَالَ أَبِميِنِه : وي عِل مجاِقي ِللرالْبا وِبِه ِمثْلُه زهجا يأَِة مرِللْم فَعدي   

اِرضعلَا م اهدا عِفيم ا ثُمِلهِت أَهيب اِز ِمنأِْتي ِبالِْجهأَةَ ترأَنَّ الْم اٌء ِلأَنَّ الظَّاِهروس توالْمو الطَّلَاقِه ولَيِدِه عِلظَاِهِر ي لَه .  

 دمحقَالَ مثَِتِه : ورِلو ِل أَوجِللر وا فَهملَه لُحصا كَانَ يمأَِة ورِللْم واِء فَهسا كَانَ ِللنمِل وجِللر واِل فَهجا كَانَ ِللرم
الْمو الطَّلَاقو رِللْح اعتلُوكًا فَالْمما ممهدا إذَا كَانَ أَحِن أَميرا حإذَا كَان ذَا كُلُّهِث هروالْم قَاماِرِث ماِم الْواٌء ِلِقيوس تو

يِللْم دلَا ي هِت ِلأَنوالْم دعب يِللْحى وأَقْو هداِة ِلأَنَّ يياِل الْحِنيفَةَ ِفي حأَِبي ح دذَا ِعنهاِرِض وعالْم نع يالْح دي لَتِت فَخ
   وِعندهما

ا ومصخ رحأْذُونٌ واِن مجوِة زظُومناِت قَالَ ِفي الْمومصةً ِفي الْخربتعا مدا يمِلأَنَّ لَه رِزلَِة الْحنأْذُونُ ِبمالْمو بكَاتِفي الْم
   متاِع الْبيِت قَد تكَلَّما فَذَاك ِللْحر وقَالَا لَهما

 لُهقَو  

 وِإذَا باع الرجلُ جاِريةً فَجاَءت ِبولٍَد فَادعاه الْباِئع فَِإنْ جاَءت ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ِمن يوِم باعها فَهو ابن الْباِئِع 

 نالثَّم دريِفيِه و عيالْب خفْسيو لٍَد لَهو أُم هأُمو   

  .هذَا اسِتحسانٌ 

 فَرقَالَ زلُوِق: والَ الْعصا أَنَّ اتلَنا واِقضنم اهوعفَكَانَ ِفي د دبع هأَن هِمن افِتراع عياِطلَةٌ ِلأَنَّ الْبب هتوعةٌ دادهِبِملِْكِه ش 
 خفْسلَِدِه فَيو أُم اعب هأَن نيبلُوِق فَتقِْت الْعإلَى و تِندةُ أُسوعالد تحِإذَا صا ونالز مدع ِلأَنَّ الظَّاِهر هِنِه ِمنلَى كَوةٌ عظَاِهر

 وزجلَِد لَا يالْو أُم عيِلأَنَّ ب عيالْب لُهقَو قِر حيِبغ هضقَب هِلأَن نالثَّم دريو  
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   فَِإنْ ادعاه الْمشتِري مع دعوِة الْباِئِع أَو بعده فَدعوةُ الْباِئِع أَولَى  

ِتيلَاٍد وةُ اسوعِذِه دهلُوِق وقِْت الْعا إلَى واِدهِتنِلاس قبأَس هةُ ِلأَنوعد ِصحت ِع لَميقِْت الْبو ِن ِمنيتنس ِمن ِبِه ِلأَكْثَر اَءتِإنْ ج
النكَاِح الْباِئِع ِلأَنه لَم يوجد اتصالُ الْعلُوِق ِفي ِملِْكِه إلَّا إذَا صدقَه الْمشتِري فَِحينِئٍذ يثْبت النسب ويحملُ علَى اِلاسِتيلَاِد ِب

ولَا يبطُلُ الْبيع ِلأَنا تيقَّنا أَنَّ الْعلُوق لَم يكُن ِفي ِملِْكِه فَلَا يثْبت ِبِه حِقيقَةُ الِْعتِق ولَا حقُّه وهِذِه دعوةُ تحِريٍر وغَير الْماِلِك 
  .لَيس ِمن أَهِلِه 

عِري ادتشِإنْ كَانَ الْمةُ والْأَمفِْسِه ولَى نِكٍن عمِبم أَقَر هِلأَن هِمن تثْبيو هتوعد تحأَلَِة الْأُولَى صساِئِع ِفي الْمِة الْبوعلَ دقَب اه
 يجوز أَنْ يكُونَ تزوجها ِفي ِملِْك غَيِرِه وأَحبلَها ثُم إنه أَقَر ِبممِكٍن علَى نفِْسِه ِلأَنه: ِفي ِملِْكِه فَصحت دعوته وِإنما قُلْنا 

نعِبِه م لَّقعت قَد هِلأَن هتوعد ِصحت لَم ذَِلك دعب اِئعالْب اهعفَِإنْ اد هِفي ِملِْكِه قُِبلَ ِمن وهو اهعِل فَِإذَا ادبالْح عا ماهرتى لَا اش
قُهلْحي   

 لُهِري قَوتشالْم ِب ِمنسالن وتثُب وهو خالْفَس  

   وِإنْ جاَءت ِبِه ِلأَكْثَر ِمن ِستِة أَشهٍر وِلأَقَلَّ ِمن سنتيِن لَم تقْبلْ دعوى الْباِئِع ِفيِه إلَّا أَنْ يصدقَه الْمشتِري  

 الْباِئِع هنا دعوةُ ِملٍْك لَا دعوةُ اسِتيلَاٍد ِلأَنا لَا نعلَم أَنَّ الْعلُوق كَانَ ِفي ِملِْكِه وِإذَا كَانت دعوةُ ِملٍْك فَدعوةُ ِلأَنَّ دعوةَ
يس ِفي ِملِْكِه وِإنما قُِبلَت دعوته إذَا صدقَه الْمشتِري ِلجواِز الِْملِْك كَعتاٍق موقٍَّع وِعتقُه ِفي هِذِه الْحالَِة لَا ينفُذُ ِلأَنَّ الْولَد لَ

ه وِإذَا صدقَه الْمشتِري ثَبت نسب الْولَِد وبطَلَ الْمِبيع والْولَد حر والْأُم أُم ولٍَد فَِإنْ ادعا: أَنْ يكُونَ الْأَمر كَما قَالَ 
الْمشتِري بعد التصِديِق لَم تقْبلْ دعوته ِلأَنَّ النسب لَما ثَبت ِمن الْباِئع ِبتصِديِق الْمشتِري زالَ ِملْك الْمشتِري ولَا تقْبلُ 

 لُهِرِه قَوغَي ٍب ثَاِبٍت ِمنسالَِة نِفي إز هتوعد  

 الْو اتِإنْ مو ِفي الْأُم ِتيلَاداِلاس تثْبي ٍر لَمهِة أَشِست ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن اَءتج قَدو اِئعالْب اهعفَاد لَد   

ِتيلَاداس هعبتفَلَا ي ِتِه إلَى ذَِلكاجِم حدِت ِلعوالْم دعب هبسن تثْبي لَملَِد وةٌ ِللْواِبعا تهِلأَن لُهقَو الْأُم   

فَِإنْ ماتت الْأُم فَادعاه الْباِئع وقَد جاَءت ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ثَبت النسب ِفي الْولَِد وأَخذَه الْباِئع ويرد كُلَّ الثَّمِن  
  .ِفي قَوِل أَِبي حِنيفَةَ 

.  

مو فوسو يقَالَ أَبو دمح : ةَ الْأُمِحص درلَا يلَِد وةَ الْوِحص دري   

 أُم الْولَِد وتستِفيد ِهي الْحريةَ ِمن ِجهِتِه ِلقَوِلِه علَيِه: أَما ثُبوت النسِب فَِلأَنَّ الْولَد هو الْأَصلُ ِلأَنَّ الْأُم تضاف إلَيِه فَيقَالُ 

السلَام أَعتقَها ولَدها والثَّاِبت لَها حق الْحريِة ولَه حِقيقَةُ الْحريِة والْأَدنى يتبع الْأَعلَى وأَما رد الثَّمِن كُلِِّه ِعند أَِبي حِنيفَةَ 
   فَِلأَنه ظَهر أَنَّ



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1016

ع أُم ولَِدِه فَهلَكَت ِعند الْمشتِري فَِإنها لَا تكُونُ مضمونةً علَيِه ِعنده ِلأَنَّ ماِليتها غَير متقَومٍة ِعنده الْجاِريةَ أُم ولٍَد ومن با
ةً ِلأَنونمضكُونُ مت مهدِعنِن والثَّم ِميعج دري ِب فَِلذَِلكصالْغقِْد وِة ِفي الْعِقيم ارِن ِمقْدالثَّم ِمن درا فَيمهدةٌ ِعنمقَوتا مه

الْولَِد فَيعتبر الِْقيمتاِن ويقْسم الثَّمن علَى ِمقْداِر ِقيمِتِهما فَما أَصاب ِقيمةَ الْأُم سقَطَ وما أَصاب ِقيمةَ الْولَِد يرده هذَا إذَا 
اتاِعممِبالِْإج ونَ الْأُملَِد دةَ الْوِقيم دري هفَِإن لَدالْو اِئعى الْبعاد ا ثُمهتِري ِقيمتشذَ الْملٌ فَأَخجا رلَها إذَا قَتأَم ت   

 لُهقَو  

  ها ِمنمهبسن تِن ثَبيأَموِد التأَح بسى نعاد نمو   

نهما ِمن ماٍء واِحٍد والْحملُ الْواِحد لَا يثْبت نسب بعِضِه دونَ بعٍض وعلَى هذَا لَو باع الْمولَى الْجاِريةَ وأَحد التوأَميِن ِلأَ
ِميِع وِفي الْج هتوعد تحِدِه صِفي ي اِقيالْب لَدلَى الْووى الْمعفَادلٍَد لَهو أُم الْأُم تكَانو عيالْب فُِسخ   

  .ِكتاب الشهاداِت 

وقَالَ ِفي الطَّلَاِق } وأَشِهدوا إذَا تبايعتم { : الشهادةُ موضوعةٌ ِللتوثُِّق ِصيانةً ِللديوِن والْعقُوِد عن الْجحوِد قَالَ اللَّه تعالَى 
 }و كُمٍل ِمندع يوا ذَوِهدأَش { قَّةٌ ِمنتشم ذَا ِهيلَى هاِن فَعِة الِْعيداهشم نِء عيِة الشاِر ِبِصحبالِْإخ نةٌ عارةُ ِعبادهالشو

هو الْحضور ِلأَنَّ الشاِهد يحضر مجِلس الْقَاِضي ِللْأَداِء مشتقَّةٌ ِمن الشهوِد و: الْمشاهدِة الَِّتي تنِبئُ عن الْمعاينِة وِقيلَ 
 ِة ثُمادهلَفِْظ الشاِء وِلِس الْقَضجوٍط ِفي مرشٍق ماٍر ِبِصدبإخ نةٌ عارِع ِعبرِفي الشةً وادهش هاؤأَدا واِهدش اِضرالْح يمفَس

 شروطٌ وسبب وركْن وحكْم فَسببها طَلَب الْمدِعي ِمن الشاِهِد أَداَءها وشرطُها الْعقْلُ الْكَاِملُ والضبطُ الشهادةُ لَها
ِضيِه الشقْتا تلَى الْقَاِضي ِبمكِْم عالْح وبجا وهكْمحِة وادها لَفْظُ الشهكْنرةُ وِليالْأَهو اللَّه هِحمةُ قَالَ راده :  

  ضةُ فَرادهالش   

 ووِب فَهجِللْو امالِْتز هِكِه ِلأَنرتِل ومحالت نيب ريخم وا فَهلْهمحتي ا إذَا لَما أَمهكْمح مزالْتا ولَهمحذَا إذَا تها وهاؤِني أَدعي
  .به علَى نفِْسِه ِمن النذِْر وغَيِرِه وِللِْإنساِن أَنْ يتحرز عن قَبوِل الشهادِة وتحمِلها كَما يوِج

ي فَِإنْ كَانَ الطَّاِلب ى ذَِلكقٍْد فَأَبلَى عع دهشي أَو هتادهش ثِْبتأَنْ ي هِمن لٌ طُِلبجاِت راِقعِفي الْوأَنْ و لَه ازج هرغَي ِجد
 اعِتناِلام هعسِإلَّا فَلَا يو ِنعتمي.  

  

   قَولُه يلْزم الشهود أَداؤها  

 ضِلِه فَرِلقَو أِْكيدت.  
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   قَولُه ولَا يسعهم ِكتمانها  

ي لَا يقْبلُ شهادته فَِإنا نرجو أَنْ يسعه ذَِلك أَو كَانَ ِفي الصك جماعةٌ ِسواه ِمما إلَّا إذَا عِلم أَنَّ الْقَاِض: قَالَ ِفي النهايِة 
   حقتقْبلُ شهادتهم وأَجابوه فَِإنه يسعه اِلامِتناع وِإنْ لَم يكُن ِسواه أَو كَانوا ولَِكن ِممن لَا يظْهر الْ

 كَِثري ودهش ٍد إذَا كَانَ لَهمحم نعو اعِتناِلام هعسولًا لَا يقَب عرأَس هتادهإلَّا أَنَّ ش رظْهكَانَ ي الْقَاِضي أَو دِعن ِتِهمادهِبش
ِتناِلام هعسلَا ي هرغَي ِجدي وهاِء وِللْأَد مهضعا بعفَد هِتِه لَِكنادهى ِبشقْضي نالْقَاِضي ِمماِء وِللْأَد ِعيد ا لَوضٍد أَيمحم نعو اع

 وبأَي نب لْفقَالَ خ ِبذَِلك أْسلَا ب ِهدفَِإنْ ش دهشأَنْ ي ى لَهاِهِد لَا أَرِب الشذْهم ةُ إلَى: ِخلَافومصالْخ تِفعر قَاٍض لَو 
غَيِر عدٍل فَلَه أَنْ يكْتم الشهادةَ حتى يرفَعها إلَى قَاٍض عدٍل وكَذَا إذَا خاف الشاِهد علَى نفِْسِه ِمن سلْطَاٍن جاِئٍر أَو غَيِرِه 

لَو شِهد علَى باِطٍل ِمثْلُ أَنْ يكُونَ رجلٌ ِمن أَهِل السوِق أَخذَ أَو لَم يتذَكَّر الشهادةَ علَى وجِهها وِسعه اِلامِتناع وكَذَا 
لَو شِهد ِبذَِلك : سوق النحاِسني مقَاطَعةً كُلَّ شهٍر ِبكَذَا فَدِعي إلَى أَداِء الشهادِة علَيِه لَم يجز لَه الْأَداُء حتى قَالُوا 

بجوتا اساِئهأَد ِمن ِنعتمي هاِطلٌ فَِإنٍه بجو ِمن هببأَنْ س اِهدالش فرعو اِهمرِبد هدلٌ ِعنجر أَقَر كَذَا لَوةَ وناللَّع .  

  

   قَولُه إذَا طَالَبهم الْمدِعي  

   .هذَا بيانُ وقِْت الْفَرِضيِة 

  

 هالشو لُهاِر قَوالِْإظْهِر وتالس نيب اِهدا الشِفيه ريخوِد يدةُ ِفي الْحاد   

امِة الْحد هذَا إذَا كَانوا أَربعةً أَما إذَا كَانوا أَقَلَّ فَالستر واِجب ِلأَنها تكُونُ قَذْفًا وِإنما كَانَ مخيرا ِفيها ِلأَنه بين ِحسبتيِن إقَ
  والتوقِّي عن الْهتِك فَِإنْ ستر فَقَد أَحسن وِإنْ أَظْهر فَقَد أَظْهر حقا ِللَِّه تعالَى فَِلذَِلك خير ِفيها 

   قَولُه والستر أَفْضلُ  

 لَامِه السلَيِلِه عال{ ِلقَو هرتا سِلمسم رتس نِة مالْآِخرا وينِفي الد لَّه { كرت رتالسو هنع غَِني وهالَى وعِللَِّه ت قح ارِلأَنَّ الِْإظْهو
  .كَشِف الْآدِمي وهو محتاج إلَيِه فَكَانَ أَولَى 

  

    قَولُه إلَّا أَنه يِجب أَنْ يشِهد ِبالْماِل ِفي السِرقَِة 

 هانمِكت هعسفَلَا ي ِميالْآد قالَ حِلأَنَّ الْم.  
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   سرق : أَخذَ ولَا يقُولُ : قَولُه فَيقُولُ  

 الْقَطْع وِجبا يِر ِفيمتإلَى الس ِدبن قَدو الْقَطْع وِجبي قرس لُهقَوانَ ومالض وِجبذَ يأَخ لَهةُ ِلأَنَّ قَوادهِه الشلَيع ِجبتو
سرق وجب الْقَطْع ، والضمانُ لَا : ِفيما يوِجب الضمانَ وِلأَنَّ ِفي قَوِلِه أَخذَ إحياًء ِلحق الْمسروِق ِمنه أَلَا ترى أَنه لَو قَالَ 

   .حياُء حقِِّه يجاِمع الْقَطْع فَلَا يحصلُ ِفي قَوِلِه سرق إ

  

   قَولُه والشهادةُ علَى مراِتب ِمنها الشهادةُ ِفي الزنا يعتبر ِفيها أَربعةٌ ِمن الرجاِل  

لِّواِط فَِعند أَِبي حِنيفَةَ يقْبلُ ِفيِه رجلَاِن واختلَفُوا ِفي الشهادِة علَى ال} فَاستشِهدوا علَيِهن أَربعةً ِمنكُم { قَالَ اللَّه تعالَى 
عدلَاِن ِلأَنَّ موِجبه التعِزير ِعنده وِعندهما لَا بد ِمن أَربعٍة كَالزنا وأَما إتيانُ الْبِهيمِة فَالْأَصح ِعند أَصحاِبنا جِميعا أَنه يقْبلُ 

  .شاِهداِن عدلَاِن ولَا تقْبلُ ِفيِه شهادةُ النساِء ِفيِه 

  

   قَولُه ولَا تقْبلُ ِفيها شهادةُ النساِء  

  فَِهي كَالشهادِة علَى الشهادِة ِلأَنَّ الْحدود تؤثِّر ِفيها الشبهةُ والنساُء شهادتهن شبهةٌ ِلأَنها قَاِئمةٌ مقَام شهادِة الرجاِل 

   قَولُه وِمنها الشهادةُ ِببِقيِة الْحدوِد والِْقصاص يقْبلُ ِفيها شهادةَ رجلَيِن ولَا يقْبلُ ِفيها شهادةَ النساِء  

 ِمن لَدنْ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم والْخِليفَتيِن ِمن بعِدِه أَنْ لَا تجوز مضت السنةُ{ ِلما رِوي عن الزهِري أَنه قَالَ 
د زفَر لَا تقْبلُ إلَّا إنَّ شهادةَ النساِء مع الرجاِل تقْبلُ ِفي الِْإحصاِن وِعن: وقَد قَالُوا } شهادةُ النساِء ِفي الْحدوِد والِْقصاِص 

 وزجِنيفَةَ لَا تأَِبي ح دِعناٍء وسوِد النهِة شِكيزاِل ِفي تجالر عاِء مسةُ النادهلُ شقْبت دمحمو فوسو يقَالَ أَب كَذَِلكاِل وجالر
.  

ِفي حق الْماِل رجلٌ وامرأَتاِن ولَا يقْبلُ ِفي حق الْقَطِْع إلَّا رجلَاِن فَلَو شِهد رجلٌ وأَما الشهادةُ ِفي السِرقَِة تقْبلُ ِفيها 
  .وامرأَتاِن ِبالسِرقَِة ثَبت الْمالُ دونَ الْقَطِْع 

  

 جر لَاِن أَوجلُ ِفيِه رقْبقُوِق يالْح ِمن ى ذَِلكا ِسومو لُهكَاِح قَواٍل ِمثْلُ النم رغَي الًا أَوم قاٌء كَانَ الْحواِن سأَتراملٌ و
   والْعتاِق والطَّلَاِق والْوكَالَِة والْوِصيِة 

   :وغَيِر ذَِلك والْمراد ِبالْوِصيِة ههنا الِْإيصاُء ِلأَنه قَالَ 

  .الْمراد الْوِصيةَ لَكَانَ مالًا أَو غَير ماٍل فَلَو كَانَ 
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   قَولُه ويقْبلُ ِفي الِْولَادِة والْبكَارِة والْعيوِب ِبالنساِء ِفي موِضٍع لَا يطَِّلع علَيِه الرجالُ شهادةُ امرأٍَة واِحدٍة  

 ِبالنساِء يعِني إذَا ادعى الْعيب ِبالْجاِريِة فَِإنَّ قَولَهن مقْبولٌ ويحِلف الْباِئع أَيضا وأَما إلَّا أَنَّ اِلاثْنيِن أَحوطُ وقَولُه والْعيوِب
نه ِمما يطَِّلع علَيِه الرجالُ فَلَا بد ِفيِه شهادةُ النساِء وحدهن علَى اسِتهلَاِل الْمولُوِد فَلَا يقْبلُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِفي حق الِْإرِث ِلأَ

 توص ها ِلأَنمهدةٌ ِعناِحدأَةٌ ورام كِْفي ِفي ذَِلكيِث والِْإر قِفي ح نهتادهلُ شقْبا يمهدِعنِن ويأَترامٍل وجر ِن أَولَيجر ِمن
ِة والِْولَاد دا ِعنأَميِن ووِر الدأُم ا ِمنهاِع ِلأَنمولَةٌ ِبالِْإجقْبِه فَملَيلَاِة عالص قا ِفي حأَمالُ وجا الرهرضحالَةُ لَا يالْح ِتلْك

نه ِمما يطَِّلع علَيِه الرجالُ ِبدِليِل أَنَّ ِلِذي الرِحِم الْمحرِم الرضاع فَلَا تقْبلُ ِفيِه إلَّا شهادةُ رجلَيِن أَو رجٍل وامرأَتيِن ِعندنا ِلأَ
  .ِمنها أَنْ ينظُر إلَى ثَدِيها ويشاِهد إرضاعها 

  

   قَولُه ولَا بد ِفي ذَِلك كُلِِّه ِمن الْعدالَِة ولَفِْظ الشهادِة  

ةٌ إلَى جارذَا إشا ههِلأَن ِحيحالص وا هِرهغَيِة واِء ِفي الِْولَادسِة النادهِة ِفي شادهلَفْظُ الشالَةُ ودطَ الْعرتشى تتح مقَدا تِميِع م
لْحريةُ والِْإسلَام كَذَا ِفي الِْهدايِة وأَما لَفْظُ شهادةٌ ِلما ِفيِه ِمن معنى الِْإلْزاِم حتى اختص ِبمجِلِس الْقَضاِء وشِرطَ ِفيِه ا

الشهادِة فَلَا بد ِمنه ِلأَنَّ ِفي لَفِْظها ِزيادةَ توِكيٍد فَِإنَّ قَولَه أَشهد ِمن أَلْفَاِظ الْيِمِني فَكَانَ اِلامِتناع ِمن الْكَِذِب ِبهِذِه اللَّفْظَِة 
دالَى أَشعِلِه تالَةُ ِلقَودالْع ِرطَتا شمِإناِء {  ودهالش نَ ِمنوضرت نا ِقيلَ } ِممم نسِة أَحِل : قَالَ ِفي الذَِّخريدفِْسِري الْعِفي ت
   أَنْ

 صلَاحه أَكْثَر ِمن فَساِدِه وصوابه أَكْثَر ِمن خطَِئِه وقَالَ ِفي يكُونَ مجتِنبا ِللْكَباِئِر ولَا يكُونُ مِصرا علَى الصغاِئِر ويكُونُ
ه إنه يأْكُلُ الربا والْمغصوب وأَشباه ذَِلك ولَا يقَالُ أَن: الْعدلُ من لَم يطْعن علَيِه ِفي بطٍْن ولَا فَرٍج أَي لَا يقَالُ : الْيناِبيِع 

زاٍن فَِإنَّ موِضع الطَّعِن الْبطْن والْفَرج ولَهما تواِبع فَِإذَا سِلم عنهما وعن تواِبِعِهما كَانَ عدلًا والْكَِذب ِمن جملَِة الطَّعِن ِفي 
 هِمن جرخي هطِْن ِلأَنالْب.  

  

   أَعلَم أَو أَتيقَّن لَم تقْبلْ شهادته : ِهد لَفْظَ الشهادِة وقَالَ قَولُه فَِإنْ لَم يذْكُر الشا 

  .} فَشهادةُ أَحِدِهم أَربع شهاداٍت { ِلأَنَّ ِبهِذِه اللَّفْظَِة لَم يكُن شاِهدا ِلأَنَّ اللَّه تعالَى اعتبر الشهادةَ ِبقَوِلِه 

  

 لُهِنيفَةَ قَوو حقَالَ أَبِلِم :  وسالَِة الْمدلَى ظَاِهِر عع اِكمالْح ِصرقْتي   

 لَامِه السلَيِلِه عِفيِه ِلقَو مصالْخ نطْعى يتح هنأَلُ عسِني لَا يعا ِفي قَذٍْف { يوددحٍض إلَّا معلَى بع مهضعولٌ بدونَ عِلمسالْم
 {.  
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   قَولُه إلَّا ِفي الْحدوِد والِْقصاِص فَِإنه يسأَلُ عن الشهوِد  

   .ِلأَنه يحتالُ ِلِإسقَاِطها فَيشتِرطُ اِلاسِتقْصاَء ِفيِهما 

  

  مهنأَلَ عس ِفيِهم مصالْخ نفَِإنْ طَع لُهقَو   

  .ي شهادِتِهم الشك واِلارِتياب فَلَا بد أَنْ يسأَلَ عن عدالَِتِهم ِلتزولَ التهمةُ ولَا تزولُ إلَّا ِبالتزِكيِة وكَذَا إذَا وقَع ِللْقَاِضي ِف

  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَبو لُهِة : قَولَاِنيالْعو رِفي الس مهنأَلَ عسأَنْ ي دلَا ب   

يعِني ِفي جِميِع الْحقُوِق وساِئِر الْحواِدِث سواٌء طَعن الْخصم ِفيِهم أَو لَم يطْعن والْفَتوى علَى قَوِلِهما ِفي هذَا الزماِن كَذَا 
تب الْحاِكم أَسماَء الشهوِد وأَنسابهم حتى يعِرفَهم الْمزكِّي ِفي الِْهدايِة وكَيِفيةُ السؤاِل عنهم ِفي السر والْعلَاِنيِة أَنْ يكْ

تحونَ الْفَاَء تبكْتلَا يِل ودِم الْعاس تحت نيكُّونَ الْعزالْم بكْتفَي ِهماِب إلَيِسلُ ِبالِْكتريو ِدقَاِئِهمأَصو اِنِهمِجري نأَلَ عسيو 

  .اسِم الْفَاِسِق ِصيانةً ِلِعرِض الْمسِلِم 

وِفي النهايِة تزِكيةُ السر أَنْ يبعثَ الْقَاِضي رسولًا إلَى الْمزكِّي ويكْتب إلَيِه ِكتابا ِفيِه أَسماُء الشهوِد حتى يعِرفَهم ويكُونُ 
ه ِخبرةٌ ِبالناِس ولَا يكُونُ منزِويا غَير مخاِلٍط ِللناِس ِلأَنه إذَا لَم يخاِلطْهم لَم يعِرف الْعدلَ ِمن غَيِرِه الْمكْتوب إلَيِه عدلًا لَ

جاِئز الشهادِة ومن عرفَه ِبالِْفسِق لَا يكْتب ويرد الْمكْتوب إلَيِه الْجواب فَمن عرفَه ِبالْعدالَِة كَتب تحت اسِمِه هو عدلٌ 
اللَّه أَعلَم إلَّا إذَا عدلَه غَيره وخاف إنْ لَم يصرح ِبذَِلك قَضى الْقَاِضي : شيئًا تحت اسِمِه احِترازا عن هتِك الستِر أَو يقُولُ 

ٍذ يصرح ِبذَِلك ومن لَم يعرف ِبعدالٍَة ولَا ِفسٍق كَتب تحت اسِمِه مستور ويكُونُ جِميع ذَِلك ِفي السر كَي ِبشهادِتِه فَِحينِئ
  .لَا يطَّلَع علَيِه فَيخدع الْمعدلُ أَو يتهدد أَو يستمالُ ِبالْماِل 

    الْعلَاِنيِة فَِإنَّ الْقَاِضي يجمع بين الْمعدِل والشاِهِد ولَا بد ِمنهما ِفي تزِكيٍةوأَما تزِكيةُ

: الَ ِبحضرِة الْمدعى علَيِه هذَا الَِّذي عدلْته ِفي السر فَِإنْ قَ: ِفي الْعلَاِنيِة ِلتنتِفي شبهةُ تعِديِل غَيِرِه فَيقُولُ الْقَاِضي ِللْمعدِل 

إنه عدلٌ مرِضي الْقَوِل جاِئز : ِصفَةُ التزِكيِة ِفي الْعلَاِنيِة أَنْ يقُولَ الْمعدلُ ِعند الْحاِكِم : نعم قُِضي علَيِه ِحينِئٍذ وِقيلَ 
يكِْفي : هو جاِئز الشهادِة ِلأَنَّ الْعبد قَد يكُونُ عدلًا وشهادته لَا تجوز وِقيلَ : نْ يقُولَ لَا بد أَ: الشهادِة قَالَ ابن سلَمةَ 

  .ِبقَوِلِه هو عدلٌ ِلأَنَّ الْحريةَ ثَاِبتةٌ ِبالداِر وهذَا أَصح كَذَا ِفي الِْهدايِة 

 فوسو يقَالَ أَبو :ِديِلِه يعقَالَ : قُولُ ِفي ت لَوا وريإلَّا خ هِمن لَما أَعِد : مهِفي ع تةُ كَانِكيزالتو كَّاهزو لَهدع ِبِه فَقَد أْسلَا ب
معدلُ لَا يخاف الْأَِذيةَ ِمن الشهوِد إذَا جرحهم وِفي الصحابِة علَاِنيةً ولَم يكُن ِفي السر تزِكيةٌ ِلأَنهم كَانوا صلَحاَء وكَانَ الْ

نه قَالَ زماِننا تِركَت تزِكيةُ الْعلَاِنيِة واكْتِفي ِبتزِكيِة السر تحرزا عن الِْفتنِة والْأَِذيِة ِلأَنَّ الشهود يؤذُونَ الْجاِرح وعن محمٍد أَ
: تزِكيةُ الْعلَاِنيِة بلَاٌء وِفتنةٌ كَذَا ِفي الِْهدايِة وِإذَا رأَى الْمزكِّي رجلًا حاِفظًا ِللْجماعِة ولَم ير ِمنه ِريبةً قَالَ أَبو سلَيمانَ : 
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اَء شفَج ِرفُهعِإنْ كَانَ لَا يو لَهدعأَنْ ي هعسِديلُ يعتاِبيِع ونا كَذَا ِفي الْيِلِهمِبقَو لَهدعأَنْ ي هِسعو هدِعن لَاهدلَاِن فَعداِن عاِهد
  .الْواِحِد جاِئز ِعندهما واِلاثْناِن أَحوطُ 

 دمحقَالَ مذَ: ولَى هعِة وادها ِبالشارِتبِن اعياثْن ِمن دِني لَا بعِل يدعوِل الْقَاِضي إلَى الْمسراِهِد والش نع ِجمرتا الِْخلَاِف الْم
 ِمن دٍد لَا بمحم دِعنطُ وواِن أَحاِلاثْنا ومهدِعن ازوِد جهالش نع ِجمرتالْما واِحدِل ودعولُ الْقَاِضي إلَى الْمسإذَا كَانَ ر

   نيِن ِلأَنَّ التزِكيةَ ِفي معنى الشهادِةاثْ

فَيعتبر ِفيها الْعدد كَما يعتبر ِفيها الْعدالَةُ وهما يقُولَاِن التزِكيةُ ِفي السر لَيست ِفي معنى الشهادِة وِلهذَا لَا يشترطُ لَفْظُ 
لْعدد ِبالِْإجماِع علَى ما قَالَ الْخصاف ِلاخِتصاِصِهما ِبمجِلِس الْقَضاِء ويشترطُ أَربعةٌ ِفي تزِكيِة شهوِد الزنا الشهادِة وكَذَا ا

رأَةَ والْعبد والْمحدود ِفي الْقَذِْف إذَا كَانوا أَقْبلُ ِفي تزِكيِة السر الْم: ِعند محمٍد كَذَا ِفي الِْهدايِة وقَد قَالَ أَبو حِنيفَةَ 
عدولًا ولَا أَقْبلُ ِفي تزِكيِة الْعلَاِنيِة إلَّا تزِكيةَ من أَقْبلُ شهادته ِلأَنَّ تزِكيةَ السر ِمن باِب الِْإخباِر والْمخبر ِبِه أَمر ِديِني وقَولُ 

ه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ناِر عبِفي الِْإخ مهتايلُ ِروقْبت هى أَنرولًا أَلَا تدوا عولٌ إذَا كَانقْبِة ميِنيوِر الدلَاِء ِفي الْأُمؤ
الش ِظريِة نلَاِنيةُ الْعِكيزتو ِلِهمِبقَو موالص ِجبيا قَالَ ولَى ماِع عمِبالِْإج ددكَذَا الْعِة وادهةُ الشِليا أَهطُ ِفيهرتشِة فَياده

عكَذَا تِة وايهاِر كَذَا ِفي النباِب الِْإخب ا ِمنهِلأَن اِئزج رلَِدِه ِفي الساِلِد ِلوةُ الْوِكيزذَا فَتلَى هعو افصى الْخمِديلُ الْأَع
   .والْمملُوِك ِعندهما ِخلَافًا ِلمحمٍد كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

  

 أَحدهما ما يثْبت حكْمه ِبنفِْسِه ِمثْلُ الْبيِع والِْإجارِة والنكَاِح والِْإقْراِر: قَولُه وما يتحملُه الشاِهد علَى ضربيِن  

   والْغصِب والْقَتِل وحكِْم الْحاِكِم فَِإذَا سِمع ذَِلك الشاِهد أَو رآه وِسعه أَنْ يشهد ِبِه وِإنْ لَم يشهد علَيِه 

قُولُ ذَِلك ِفي موِضٍع يجوز حكْمه ِفيِه حكَمت ِلفُلَاٍن علَى فُلَاٍن ِبأَلِْف ِدرهٍم إنْ سِمعه ي: وأَما إذَا سِمع الْحاِكم يقُولُ 
 دهشأَنْ ي لَه وزجِفيِه لَا ي هكْمح وزجِضٍع لَا يوِفي م هِمعِإنْ كَانَ سو ِبذَِلك اِكمالْح هرأْمي ِإنْ لَمو ِبذَِلك دهشأَنْ ي لَه ازج

 ِبذَِلك.  

  

   شهد أَنه باع أَ: قَولُه ويقُولُ  

  .هذَا ِفي الْبيِع الصِريِح ظَاِهر وأَما إذَا كَانَ الْبيع ِبالتعاِطي فَِإنه يشهد علَى الْأَخِذ والِْإعطَاِء ولَا يشهد علَى الْبيِع 

ِفي الِْإقْرو ازِع جيلَى الْبع ِهدش ِة لَوِفي الذَِّخريقُولُ وِللْقَاِضي ِبأَنْ قَالَ : اِر ي رفَس لَوِبكَذَا و ا أَقَرأَنَّ فُلَان دهأَش : دهأَش
  ِبالسماِع لَا يقْبلُ كَذَا ِفي النهايِة 
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   قَولُه ولَا يقُولُ أَشهدِني  

  .ز لَه أَنْ يشهد ِلأَنه كَِذب ولَو سِمعه ِمن وراِء ِحجاٍب لَا يجو

ولَو فَسره ِللْقَاِضي لَا يقْبلُه ِلأَنَّ النغمةَ تشِبه النغمةَ إلَّا إذَا كَانَ داِخلَ الْبيِت وعِلم أَنه لَيس ِفيِه أَحد ثُم جلَس علَى الْباِب 
ر الرجِل ولَا يراه ِلأَنه حصلَ لَه الِْعلْم ِفي هِذِه الصورِة رجلٌ كَتب علَى نفِْسِه صكا ِبحق ولَيس ِفيِه مسلَك غَيره فَسِمع إقْرا

 لَهم ذَِلك لَم يجز حتى اشهدوا علَي ِبما ِفي هذَا الصك جاز لَهم أَنْ يشهدوا علَيِه وِإنْ كَتبه غَيره وقَالَ: وقَالَ ِلقَوٍم 
 ِهملَيع أَهقْري.  

  

   قَولُه وِمنه ما لَا يثْبت حكْمه ِبنفِْسِه ِمثْلُ الشهادِة علَى الشهادِة  

   نْ يشِهده ِلأَنَّ الشهادةَ غَيرفَِإذَا سِمع شاِهدا يشهد ِبشيٍء لَم يجز لَه أَنْ يشهد علَى شهادِتِه إلَّا أَ

 لَو هى أَنرأَلَا ت دوجي لَمِل ومجالتِة وابالِْإن ا ِمنِفيه داِء فَلَا بِلِس الْقَضجقِْل إلَى مةً ِبالنوِجبم ِصريا تمِإنا وفِْسهٍة ِبنوِجبم
م دعِة بادهالش نع عجر نا مذَا قُلْنه حا فَِإذَا صقِتِه حادهِبش قْطَعي لَمئًا ويش اِكمالْح هلِْزمي اِكِم لَمالْح دا ِعنِبه ِهدا ش

ي ا لَمِبم ِهدش هِلأَن ِبذَِلك دهشأَنْ ي لَه زجي ٍء لَميٍل ِبشجلَى رع دهشا ياِهدش ِمعِه قَالَ سلَيوِد عهشلَى الْمع قِبِه ح تثْب
ِفي النهايِة هذَا إذَا سِمعه ِفي غَيِر مجِلِس الْقَضاِء أَما لَو سِمع شاِهدا يشهد ِفي مجِلِس الْقَاِضي جاز لَه أَنْ يشهد علَى 

 هِهدشي ِإنْ لَمِتِه وادهش.  

  

   ه وكَذَِلك لَو سِمعه يشِهد شاِهدا علَى شهادِتِه لَم يسع الساِمع أَنْ يشهد علَى ذَِلك قَولُ 

 ِدرهٍم فَأَشهد علَيِه ِبذَِلك لَم أَنا أَشهد أَنَّ ِلفُلَاٍن علَى فُلَاٍن أَلْف: ِلأَنه إنما حملَ غَيره ولَم يحملْه ولَو قَالَ الشاِهد ِلرجٍل 
اشهد : فَاشهد ِبما شِهدت ِبِه أَو اشهد علَي ِبما شِهدت ِبِه فَذَِلك كُلُّه باِطلٌ حتى يقُولَ : يلْتفَت إلَى ذَِلك وكَذَا لَو قَالَ 

اِظ أَمر ِبالشهادِة لَا علَى طَِريِق التحِميِل وهذَا الْمأْمور لَم يعاِين إقْرار الْمشهوِد علَيِه ولَا علَى شهادِتي ِلأَنَّ جِميع هِذِه الْأَلْفَ
 شهادِتِه وِإشهاد لَه علَى اشهد علَى شهادِتي ِلأَنَّ ذَِلك اسِتنابةٌ ِفي نقِْل: أَشهده الشاِهد علَى نفِْسِه ِبِخلَاِف ما إذَا قَالَ 

 فِْسِه ِبذَِلكن.  

  

   قَولُه ولَا يِحلُّ ِللشاِهِد إذَا رأَى خطَّه أَنْ يشهد إلَّا أَنْ يتذَكَّر الشهادةَ  

  .ولُهما ِلأَنَّ الْخطَّ يشِبه الْخطَّ فَلَم يحصلْ لَه الِْعلْم ِبِه ِبيِقٍني وهذَا قَ

 فوسو يقَالَ أَبِقيلَ : وو فوسأَِبي ي عٍد ممحِة مايِفي الِْهدو دهشأَنْ ي ِحلُّ لَهي : مهأَنأَلَِة وسِذِه الْمِفي ه مهنيب لَا ِخلَاف
   متِفقُونَ علَى أَنه لَا يِحلُّ لَه أَنْ يشهد ِفي قَوِل
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حطَِرِه أَصا ِفي ِقماِنِه ِلأَنَّ مةً ِفي ِديوادهالْقَاِضي ش دجا إذَا وِفيم مهنيب ا الِْخلَافمِإنةَ وادهالش ذْكُرا إلَّا أَنْ يِميعا جاِبن
و الِْعلْم لَ لَهصاِن فَحقْصالنِة واديالز ِه ِمنلَيع نمؤِمِه يتخ تحذَا تلَى هعِرِه وِد غَيا ِفي يهِلأَن كةُ ِفي الصادهالش لَا كَذَِلك

 ِويدزِفي الْبِة وايكَذَا ِفي الِْهد نحا ننِهدا شأَن ِبِهم ِثقي نِمم مقَو هربأَخ ةُ أَوادهِفيِه الش تالَِّذي كَان ِلسجالْم إذَا ذَكَر
لصِغِري إذَا استيقَن أَنه خطُّه وعِلم أَنه لَم يزد ِفيِه شيٌء ِبأَنْ كَانَ مخبوًءا ِعنده أَو عِلم ِبدِليٍل آخر أَنه لَم يزد ِفيِه لَِكن لَا ا

ي يوسف يسعه وما قَالَه أَبو يوسف هو الْمعمولُ ِبِه قَالَ ِفي التقِْوِمي يحفَظُ ما سِمع فَِعندهما لَا يسعه أَنْ يشهد وِعند أَِب
ِحيحالص وا هملُهقَو   

  

   قَولُه ولَا تقْبلُ شهادةُ الْأَعمى  

انَ تحملَها وهو بِصري ثُم أَداها وهو أَعمى لَم يجز ِعندهما أَحدهما إنْ كَ: وكَذَا قَضاؤه لَا يجوز ثُم شهادته علَى وجهيِن 
.  

 فوسو يقَالَ أَبو : هاؤأَد ازج لُهمحت حِه فَِإذَا صلَيوِد عهشةُ الْمنايعاِء إلَّا ماِل الْأَدِفي ح هِمن فْقَدي لَم هِلأَن وزجي ا لَوكَم
شِهد بِصري علَى ميٍت أَو علَى غَاِئٍب ولَهما أَنَّ الْعمى يمنع التحملَ فَمنع الْأَداَء كَالْجنوِن وِلأَنَّ حالَةَ الْأَداِء آكَد ِمن حالَِة 

ِصحاٍل لَا يِفي ح ِصحلَ يمحِليِل أَنَّ التِل ِبدمحالت لَهمحِل فَِإنَّ تمحالت قْتا وِبيص ا أَودبع كُونَ فَاِسقًا أَواُء ِمثْلُ أَنْ يِفيِه الْأَد 
دةَ ِعنادهى الشالثَّاِني إذَا أَداَء والْأَد عنمى أَنْ يرأَحلَى ولَ فَأَومحالت عنمى يمفَِإذَا كَانَ الْع ِحيحص ثُم ِصريب وهاِكِم والْح 

عِمي قَبلَ الْحكِْم ِبها لَم يجز ِللْحاِكِم أَنْ يحكُم ِبها ِعندنا ِلأَنَّ ِمن شرِط الْحكِْم ِبالشهادِة ِعندنا بقَاُء الشهوِد علَى حاِل 
حاِكم حتى إذَا ارتدوا أَو فَسقُوا أَو خِرسوا أَو رجعوا قَبلَ الْحكِْم ِبها فَِإنَّ ذَِلك يمنع أَهِليِة الشهادِة إلَى أَنْ يحكُم ِبها الْ

قَبلَ الْحكِْم ِلأَنَّ الْأَهِليةَ الْقَضاَء ِبها فَكَذَا إذَا عِمي قَبلَ الْحكِْم ِبشهادِتِه ِبِخلَاِف ما إذَا مات الشهود أَو غَابوا بعد الْأَداِء 
 أَو ودهالش تقُطُ إذَا غَابسي هةً فَِإناصِم خجوِد إلَّا ِفي الردكَذَا ِفي الْحاِل وِني ِفي الْمعي طَلَتِة ببيِبالْغو تهتِت انوِبالْم

إنَّ شهادةَ :  ِبِهم وعن أَِبي يوسف لَا يبطُلُ الرجم أَيضا ِبموِتِهم ولَا ِبغيبِتِهم وقَد قَالُوا ماتوا بعد الْقَضاِء ِلفَواِت الْبداَءِة
  .الْأَعمى لَا تقْبلُ ِفي شيٍء أَصلًا 

 فَرقَالَ زو :كَاِح والنِب وسةَ كَالنِتفَاضاِلاس ا طَِريقُهلُ ِفيمقْباتِبم الِْعلْم لَه قَعى يمِلأَنَّ الْأَع ِو ذَِلكحنِت ووالْم   

   .طَِريقُه اِلاسِتفَاضةُ كَما يقَع ِللْبِصِري 
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   قَولُه ولَا الْمملُوِك  

عبدا مملُوكًا لَا يقِْدر {  يِلي علَى غَيِرِه قَالَ اللَّه تعالَى ِلأَنَّ الشهادةَ ِمن باِب الِْولَايِة وهو لَا يِلي علَى نفِْسِه فَأَولَى أَنْ لَا
فَلَا يدخلُ الْعبد تحت هذَا ِلأَنَّ علَيِه ِخدمةَ مولَاه يمتِنع ِبها } ولَا يأْب الشهداُء إذَا ما دعوا { وقَالَ تعالَى } علَى شيٍء 

   .حضوِر إلَى مجِلِس الْحاِكِم وِلأَنه لَيس ِمن أَهِل الضماِن ِبالرجوِع عن الشهادِة عن الْ

  

  ابِإنْ توِد ِفي الْقَذِْف ودحلَا الْمو لُهقَو   

ِتِه ِمن تماِم الْحدوِد ِبِخلَاِف الْمحدوِد ِفي غَيِر الْقَذِْف ِلأَنَّ الرد وِلأَنَّ رد شهاد} ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا { ِلقَوِلِه تعالَى 
ناُء ينصِرف اِلاسِتثْ: قُلْنا } إلَّا الَِّذين تابوا { ِبالِْفسِق وقَد ارتفَع ِبالتوبِة وِعند الشاِفِعي تقْبلُ شهادته إذَا تاب ِلقَوِلِه تعالَى 

إنَّ شهادته تقْبلُ ما لَم يقَم علَيِه الْحد ِلأَنَّ اللَّه تعالَى شرطَ ِفي إبطَاِلها إقَامةَ : إلَى ما يِليِه وهو الِْفسق وقَد قَالَ أَصحابنا 
 ما كَانَ علَيِه ولَو ضِرب بعض الْحد فَهرب قَبلَ تماِمِه فَِفي ظَاِهِر الروايِة تقْبلُ الْحد علَيِه فَما لَم يوجد الشرطُ بِقي علَى

ر الْحد سقَطَت شهادته ما لَم يضرب جِميعه وِفي ِروايٍة إذَا ضِرب سوطًا واِحدا لَا تقْبلُ شهادته وِفي ِروايٍة إذَا ضِرب أَكْثَ
شهادته وِإنْ ضِرب الْأَقَلَّ لَا تسقُطُ ولَو حد الْكَاِفر ِفي قَذٍْف ثُم أَسلَم تقْبلُ شهادته ِلأَنَّ ِللْكَاِفِر شهادةً فَكَانَ ردها ِمن تماِم 

 أُخرى ِبِخلَاِف الْعبِد إذَا حد ثُم أُعِتق ِلأَنه لَا شهادةَ لَه أَصلًا فَتمام حدِه رد شهادِتِه الْحد وِبالِْإسلَاِم قَد حدثَت لَه شهادةٌ
 التأِْبيِد ولَو حصلَ بعض الْحد بعد الِْعتِق وأَما إذَا كَانَ الْقَذْف ِفي حالَِة الْكُفِْر فَحد ِفي حالَِة الِْإسلَاِم بطَلَت شهادته علَى

 ابت لَو هى أَنتأِْبيِد حلَى التع هتادهطُلُ شبِة لَا تايواٍت ِفي ظَاِهِر الرايلَاِم فَِفيِه ثَلَاثُ ِروالَِة الِْإسِفي ح هضعبالَِة الْكُفِْر وِفي ح
ِطلَ كَمبلُ ِلأَنَّ الْمقْبلَاِم تالَِة الِْإسِفي ح طُ الْأَِخريوالس ِجدٍة إذَا وايِفي ِرولَاِم والَِة الِْإسِفي ح دوجي لَم الُهكَمو دالُ الْح

ِبرتٍة اُعايِفي ِروو طُ الْأَِخريوالس وا هِطلَ لَهبأِْبيِد ِلأَنَّ الْملَى التع هتادهش طَلَتالَِةبِفي ح هأَكْثَر ِجدفَِإنْ و دالْح أَكْثَر    

   .الِْإسلَاِم تبطُلُ شهادته وِإنْ وِجد أَكْثَره ِفي حالَِة الْكُفِْر لَا تبطُلُ 

  

   قَولُه ولَا شهادةُ الْواِلِد ِلولَِدِه وولَِد ولَِدِه  

 وبسنِن مالَ اِلابِلأَنَّ م لَامِه السلَيالُك ِلأَِبيك : { إلَى الْأَِب قَالَ عمو تلُ } أَنقْبفِْسِه فَلَا تِلن هتادهكَانَ ش فَِإذَا كَانَ كَذَِلك
  .وولَد الْولَِد ِبمنِزلَِة الْولَِد وتجوز شهادته علَيِه ِلانِتفَاِء التهمِة 

  

 لَا شو لُهاِدِه قَودأَجِه ويولَِد ِلأَبةُ الْواده   

   .ِلأَنه منسوب إلَيِهم ِبالِْولَادِة والْمناِفع بين الْآباِء والْأَولَاِد متِصلَةٌ وِلهذَا لَا يجوز أَداُء الزكَاِة إلَيِهم فَتمكَّنت ِفيِهم التهمةُ 
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   تقْبلُ شهادةُ أَحِد الزوجيِن ِللْآخِر قَولُه ولَا  

   .ِلأَنَّ اِلانِتفَاع بينهما متِصلٌ عادةً فَيكُونُ متهما 

  

   قَولُه ولَا شهادةُ الْمولَى ِلعبِدِه  

لَى الْعع كُني ٍه إذَا لَمجكُلِّ و فِْسِه ِمنةٌ ِلنادها شهى ِلأَناعرم قُوفوالَ مِلأَنَّ الْح نيِه دلَيٍه إنْ كَانَ عجو ِمن أَو نيِد دب.  

  

   قَولُه ولَا ِلمكَاتِبِه  

 لَامِه السلَيكِْم ِملِْكِه قَالَ علَى حع هِلأَن } مهِه ِدرلَيع ِقيا بم ِرق بكَاتالْم {وزجكَذَا لَا تو هرأْجتاس نةُ الْأَِجِري ِلمادهش 
   .الْمراد ِبِه الْأَِجري مسانهةً أَو مشاهرةً : والْمراد ِبالْأَِجِري التلِْميذُ الْخاص الَِّذي يعد ضرر أُستاِذِه ضرر نفِْسِه وِقيلَ 

  

   يِكِه ِفيما هو ِمن شِركَِتِهما قَولُه ولَا شهادةُ الشِريِك ِلشِر 

ِلأَنه شهادةٌ ِلنفِْسِه ِمن وجٍه ِلاشِتراِكِهما ِفي الْماِل فَِإنْ شِهد ِبما لَيس ِمن شِركَِتِهما تقْبلُ ِلانِتفَاِء التهمِة والْأَصلُ أَنَّ كُلَّ 
 أَو دفَعت عنه مغرما لَا تقْبلُ وشهادةُ الشِريِك ِفيما هو ِمن شِركَِتِهما تجِلب لَه مغنما فَتجور شهادٍة جرت ِللشاِهِد مغنما

مهتادهش تازاِن جعودالْم لَه ِهدا فَشاهعٍع فَاددم اَءهةً فَجِديعِن ولَيجلٌ رجر عدأَو لَوا وفُِسِهما إلَى أَنرجي ا لَممها ِلأَن
ِبشهادِتِهما مغنما ولَا دفَعا ِبها مغرما وكَذَا إذَا شِهد الْمرتِهناِن ِبالرهِن ِلرجٍل غَيِر الراِهِن جازت شهادتهما ِلأَنه لَيس لَهما 

ِة نادهِذِه الشا ِفي هِهدفَش نيالْع ٍع ِتلْكدى معِن فَاديلَى اثْنا عنيع اعا إذَا بِثيقَِة ِبِخلَاِف مالْو ا ِمنقِِّهمطَالُ حا إبلْ ِفيهب فْع
   .مِن عنهما فَهما يشهداِن ِلأَنفُِسِهما فَلَا تقْبلُ ِبها لَه فَِإنه لَا تجوز شهادتهما ِلأَنها تدفَع عنهما مغرما وهو إبطَالُ الثَّ

  

   قَولُه وتقْبلُ شهادةُ الرجِل ِلأَِخيِه وعمٍه  

    .ِلأَنَّ الْأَملَاك متميزةٌ والْأَيِدي متحيزةٌ ِلأَنه لَيس ِلأَحِدِهما تبسطٌ ِفي ماِل الْآخِر

  

   قَولُه ولَا تقْبلُ شهادةُ مخنٍث  

يعِني إذَا كَانَ رِديَء الْأَفْعاِل ِلأَنه فَاِسق أَما الَِّذي ِفي كَلَاِمِه ِلني وِفي أَعضاِئِه تكَسر ولَم يفْعلْ الْفَواِحش فَهو مقْبولُ 
   الشهادِة
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   حٍة قَولُه ولَا ناِئ 

 مهضعولَةٌ قَالَ بقْبا مهتادها فَشِتهِصيبِفي م وحنا الَِّتي تا أَمِرهِة غَيِصيبِفي م وحنِني الَِّتي تعي : رأْما تهِة ِلأَناِئحِفي الن ريلَا خ
تا وِرهغَي وجِكي شبتِر وبالص نى عهنتِع وزِبالْج تيِذي الْمؤتو يِزنُ الْححتا وِعهملَى دةَ عرذُ الْأُجأْخ.   

  

   قَولُه ولَا مغنيٍة  

 لَامِه السلَيع ِبيا فَِإنَّ النامرةٌ حِكبترا مهِة { ِلأَنينغالْمِة واِئحِن النقَيمِن الْأَحيتوالص نى عهن {.   

  

   قَولُه ولَا مدِمِن الشرِب علَى اللَّهِو  

يعِني شرب غَيِر الْخمِر ِمن الْأَشِربِة أَما الْخمر فَشربها يسِقطُ الْعدالَةَ وِإنْ كَانَ ِبغيِر لَهٍو والِْإدمانُ الْمداومةُ والْملَازمةُ أَنْ 
ِمنو برشي لَمِب ورِبالش مهتي نا مفَأَم ها ِمنظَاِهر كُونَ ذَِلكانَ ِليمطَ الِْإدرا شمِإنا وهدجإذَا و ذَِلك دعب برشِتِه أَنْ يِني 

كَذَا مو هِمن وِر ذَِلكلَ ظُهالَِة قَبدالْع ِمن جرخي لَم هِمن ذَِلك رظْهي هتادهلُ شقْبِب لَا ترالشوِر وِلِس الْفُججِفي م لَسج ن
 برشي ِإنْ لَمو.   

  

   قَولُه ولَا من يلْعب ِبالطُّنبوِر  

فْلَةً وقَد يِقف علَى الْعوراِت ِبصعوِد سطِْحِه وهو الْمغني وكَذَا من يلْعب ِبالطُّيوِر والْحماِم لَا تقْبلُ شهادته ِلأَنه يورثُ غَ
 هتادهش اٍر قُِبلَتا ِبِقمِفيه فرعلَا يا وهرطَيلَا يا وهِبيعا إذَا كَانَ يأَماِم ومالْح طِْيريت ادإذَا أَر.   

  

   قَولُه ولَا من يغني ِللناِس  

ذَِلك مخصوص ِبالْمرأَِة وهذَا عام أَو ِلأَنَّ الْأَولَ ِفي التغني مطْلَقًا وهذَا : ي هذَا تكْرار ِلأَنه قَد ذَكَر الْمغنيةَ قُلْنا لَا يقَالُ ِف
إذَا كَانَ لَا ي هاِس ِلأَني ِللننغِبالت دقَياِس وي ِللننغِفي الت ِبذَِلك أْسِة فَلَا بشحالَِة الْوا ِلِإزانيفِْسِه أَحي ِلننغي لَِكنِرِه ويي ِلغنغ

ِفي ب منرتي رمع ِمعفَس هنع اللَّه ِضير رمِت عياَء إلَى بٍف جوع نِن بمحالر دبأَنَّ ع ِويرفَى وصتسكَذَا ِفي الْم اهعِتِه فَدي
 لًا فَقَالَ لَهجخ رمِه عإلَي جرِن ؟ قَالَ : فَخمحالر دبا عتِني يِمعأَس : قَالَ لَه معِري : ندأَت اسقُولُ النا يا ما قُلْننلَوا إذَا خإن

ن شرِف الْعلَا إلَّا التعرض ِللْحتوِف فَلَأَرِمين ِبمهجِتي بين الْأَِسنِة لَا ، قَالَ إني قُلْت لَم يبق ِم: ما كُنت أَقُولُ ؟ قَالَ 
   .والسيوِف 
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  دا الْحِبه لَّقعتاِئِر الَِّتي ياِب الْكَبوأَب ا ِمنابأِْتي بي نلَا مو لُهقَو   

: ريةُ ما كَانت حراما محضا شِرع علَيها عقُوبةٌ محضةٌ ِبنص قَاِطٍع قَالَ عبد اللَِّه بن عمر أَي نوعا ِمن أَنواِعها والْكَِب

وقَذْف الْمحصناِت والْيِمني الْغموس الْكَباِئر سبع الِْإشراك ِباَللَِّه وعقُوق الْواِلديِن والْقَتلُ وأَكْلُ الربا وأَكْلُ ماِل الْيِتيِم ظُلْما 
ِتسع ولَعلَّه زاد شهادةَ الزوِر والِْإياس ِمن روِح اللَِّه أَو شهادةَ الزوِر والزنا وسِئلَ ابن عباٍس عن الْكَباِئِر : وقَالَ ابن مسعوٍد 

هن سبع عشرةَ أَربع ِفي الْقَلِْب الْكُفْر ِباَللَِّه والِْإصرار علَى معِصيِة اللَِّه : ى السبِعني أَقْرب وِقيلَ أَسبع ِهي قَالَ هن إلَ
 وشهادةُ الزوِر وقَذْف الْمحصناِت والْيِمني والْقُنوطُ ِمن رحمِة اللَِّه والْأَمن ِمن مكِْر اللَِّه وأَربع ِفي اللِّساِن التلَفُّظُ ِبالْكُفِْر

الْغموس وثَلَاثٌ ِفي الْبطِْن أَكْلُ الربا وأَكْلُ ماِل الْيِتيِم وشرب الْخمِر واثْناِن ِفي الْفَرِج الزنا واللِّواطُ واثْناِن ِفي الْيِد الْقَتلُ 
دةٌ ِفي الرجِل الِْفرار ِمن الزحِف وواِحدةٌ ِفي ساِئِر الْبدِن عقُوق الْواِلديِن وِمن الْكَباِئِر السحر وِكتمانُ والسِرقَةُ وواِح

الص كرتِحِم والر قَطْعذٍْر وِر عغَي انَ ِمنضمِفي ر الِْإفْطَارذٍْر وِر عغَي ِة ِمنادهآِن الشانُ الْقُريِنسكَاِة والز عنما ودمعتلَاِة م
 نأَِة عرالْم اعِتنامو قِر حيِلِم ِبغسالْم برضِة ووشذُ الرأَخِن وزالْوِل وةُ ِفي الْكَيانالِْخيو مهنع اللَّه ِضيِة رابحالص بسو

با ِبلَا سِجهوةُ زِميمالنةُ وبيالْغِض ويطُْء ِفي الْحالْواٍر وِطرِر اضيِزيِر ِبغِم الِْخنلَحِة وتيأَكْلُ الْمِل الِْعلِْم وةُ ِفي أَهِقيعالْوٍب و
ِي عهالنوِف ورعِر ِبالْمالْأَم كرتو رالِْكبو دسالْحةُ واحيالنو الْكَِذبةَ أَنْويشلَِد خلُ الْوقَتِة ورالْقُد عكَِر منالْم ن   

كُلُّ ذَنٍب أَوعد اللَّه علَيِه النار فَهو كَِبريةٌ : يأْكُلَ معه والْحيف ِفي الْوِصيِة وتحِقري الْمسِلِمني والظِّهار قَالَ سِعيد بن جبيٍر 
غالصثُ ِفي وبالْعِجِد وساُء ِفي الْمرالشو عيالْباٍم وثَلَاثَِة أَي قِلِم فَوسانُ الْمرِهجلَةُ والْقُبو ساللَّمِحلُّ وا لَا يإلَى م ظَرالن اِئر

طْبالَِة الْخِفي ح الْكَلَامِة وعمالْج موقَاِب يطِّي الرختلَاِة والص اعتِتماِلاسو ِلِمنيسِفي طَِريِق الْم لَِة أَوقِْبلَ الِْقبتسطُ موغالتِة و
ي الركْباِن وبيع والْخلْوةُ ِبالْأَجنِبيِة ومسافَرةُ الْمرأَِة ِبغيِر محرٍم ولَا زوٍج والنجش والسوم علَى سوِم أَِخيِه وتلَقِّي الِْجلِْد وتلَقِّ

الْحاِضِر ِللْباِدي واِلاحِتكَار وبيع الْمِعيِب ِمن غَيِر بياٍن والِْخطْبةُ علَى ِخطْبِة أَِخيِه والتبختر ِفي الْمشِي والصلَاةُ ِفي الْأَوقَاِت 
ياِع الْغمس دِعن كُوتالسا وهنع ِهينكِْفِري الْملَ التا قَبهِر ِمنظَاهِة الْمجوطُْء الزوِة وب.   

  

   قَولُه ولَا من يدخلُ الْحمام ِبغيِر إزاٍر  

لَيع ساٍل لَيوِشي ِفي الطَِّريِق ِبِسرمي نكَذَا ماِس والن نيب حقْبتسم امرِة حروالْع فِة ِلأَنَّ كَشايهكَذَا ِفي الن هرِه غَي.   

  

   قَولُه ولَا آِكِل الربا  

ِلأَنه متأَكِّد التحِرِمي وشِرطَ ِفي الْأَصِل الشهرةُ ِفي أَكِْل الربا وكَذَا أَكْلُ من اشتهر ِبأَكِْل الْحراِم فَهو فَاِسق مردود الشهادِة 
.   
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   قَولُه ولَا الْمقَاِمِر ِبالنرِد والشطْرنِج  

 لَِعب نِحِه مرِفي شو فَاِسق فَاِعلُهو امرفَح ارا الِْقمالَِة أَمدِفي الْع حقْدِج لَا ينطْراللَِّعِب ِبالش درجاِر ِلأَنَّ مِط الِْقمرِبش
ماٍر ولَا ِذكِْر فَاِحشٍة ولَا ترِك صلَاٍة فَشهادته مقْبولَةٌ وِإنْ كَانَ ذَِلك يقْطَعه عن الصلَاِة أَو يذْكُر علَيِه ِبالشطْرنِج ِمن غَيِر ِق

بلْعا ياِئِر مسِد ورِبالن ا اللَِّعبأَمو هتادهلْ شقْبت ِه لَملَيع ِلفحي قًا أَواِع ِفسمِة ِلِإجادهولَ الشقَب عنمِدِه يرجِبم هِبِه فَِإن 
   .الناِس علَى تحِرِمي ذَِلك ِبِخلَاِف اللَِّعِب ِبالشطْرنِج فَِإنَّ ِفيِه اخِتلَافًا بين الناِس 

  

   قَولُه ولَا  

  

   من يفْعلُ الْأَفْعالَ الْمستقْبحةَ  

الْبوِل علَى الطَِّريِق والْأَكِْل علَى الطَِّريِق ِلأَنه تاِرك ِللْمروَءِة فَِإذَا كَانَ لَا يستِحي عن ِمثِْل ذَِلك لَا يمتِنع عن الْكَِذِب وكَذَا كَ
ب الْماَء أَو أَكَلَ الْفُولَ علَى الطَِّريِق لَا يقْدح ِفي عدالَِتِه ِلأَنَّ أَما إذَا شِر: من يأْكُلُ ِفي السوِق بين الناِس قَالَ ِفي النهايِة 

الُ إلَّا الناس لَا تستقِْبح ذَِلك والْمراد ِبالْبوِل علَى الطَِّريِق إذَا كَانَ ِبحيثُ يراه الناس وكَذَا لَا تقْبلُ شهادةُ النخاِس وهو الدلَّ
ِلفحلَا يو كِْذبلًا لَا يدإذَا كَانَ ع   

  

   قَولُه ولَا تقْبلُ شهادةُ من يظِْهر سب السلَِف الصاِلِح  

ةُ تادهلُ شقْبكَذَا لَا تونَ واِبعالتةُ وابحاِلِح الصلَِف الصِبالس ادرالْمِقِه ووِر ِفسِلظُه ا ِمناِركَها ِلأَنَّ تهنةً عغْبِة رعماِرِك الْج
غَيِر عذٍْر فَاِسق وكَذَا لَا تقْبلُ شهادةُ من اشتهر ِبترِك زكَاِة ماِلٍه ولَا شهادةُ من هو معروف ِبالْكَِذِب الْفَاِحِش أَما إذَا كَانَ 

مِإنِبِه و فرعأَِبي لَا ي دِعن ِهدِشيِد شونَ الراره ِزيرى أَنَّ ووريولَةٌ وقْبم هتادهفَش ِفيِه أَغْلَب ريالْخو هٍء ِمنيِبش ِليتا اُب
سِمعته يوما قَالَ لَك ِفي : ا خيرا قَالَ ما منعك ِمن قَبوِل شهادِتِه ما أَعلَم ِمنه إلَّ: يوسف فَلَم يقْبلْه فَقَالَ لَه هارونُ 

   .مجِلِسك أَنا عبدك فَِإنْ كَانَ صاِدقًا فَشهادةُ الْعبِد غَير مقْبولٍَة وِإنْ كَانَ كَاِذبا فَالْكَِذب يقْدح ِفي الْعدالَِة 

  

   ا الْخطَّاِبيةَ قَولُه وتقْبلُ شهادةُ أَهِل الْأَهواِء إلَّ 

وهم قَوم ِمن الرواِفِض يشهد بعضهم ِلبعٍض ِبتصِديِق الْمشهوِد لَه يعتِقدونَ ِبأَنه صاِدق ِفي دعواه نِسبوا إلَى ابِن الْخطَّاِب 
الِْإلَه وا هِليأَنَّ ع ِقدتعلٌ ِبالْكُوفَِة يجر وهو هلَبصى ووسم نى بِعيس الْأَِمري لَهقَت قَدو رغالْأَص الِْإلَه اِدقالص فَرعجو رالْأَكْب .   
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   قَولُه وتقْبلُ شهادةُ أَهِل الذِّمِة بعضهم علَى بعِض  

 ولًا ِفي ِديِنِهمدوا عإذَا كَان  

   ت ِملَلُهم قَولُه وِإنْ اختلَفَ 

   .وهم الْيهود والنصارى والْمجوس إذَا ضِربت علَيِهم الِْجزيةُ وأُعطُوا الذِّمةَ ولَا تقْبلُ شهادتهم علَى الْمسِلِم 

  

  يلَى الذِّمع ِبيرةُ الْحادهلُ شقْبلَا تو لُهقَو   

رِني ِبالْحعاٍر يِل دأَه وا ِمنِض إذَا كَانعلَى بع مهضعب ِننيأْمتسةُ الْمادهلُ شقْبتِه ولَيع يةُ الذِّمادهلُ شقْبتو نأْمتسالْم ِبي
 الِْإرثُ ِلأَنَّ اخِتلَاف الداريِن يقْطَع الِْولَايةَ ويمنع واِحدٍة فَِإنْ كَانوا ِمن أَهِل داريِن كَالروِم والترِك لَا تقْبلُ وعلَى هذَا

لذِّمي التوارثَ بينهما ِبِخلَاِف الذِّميني ِلأَنهم ِمن أَهِل داِرنا وتقْبلُ شهادةُ الْمسِلِم علَى الذِّمي ِلأَنَّ الْمسِلم مِحق ِفي عداوِتِه ِل
   فَقُِبلَت شهادته علَيِه والذِّمي مبِطلٌ ِفي عداوِتِه ِللْمسِلِم فَلَا تقْبلُ علَيِه

  

   نْ أَلَم ِبمعِصيٍة قَولُه وِإنْ كَانت الْحسنات أَغْلَب ِمن السيئَاِت والرجلُ ِممن يجتِنب الْكَباِئر قُِبلَت شهادته وِإ 

هذَا هو حد الْعدالَِة الْمعتبرِة إذْ لَا بد ِمن توقِّي الْكَباِئِر كُلِّها وبعد توقِّيها يعتبر الْغاِلب فَمن كَثُرت معاِصيِه أَثَّر ذَِلك ِفي 
ِصيعالْم هِمن تردن نمِتِه وادهقُوِق شاًء ِللْحيإح وحفْتم وهِة وادهاِب الشب داِب الْكُلِّ سِتناِر اجِتبِلأَنَّ ِفي اع هتادهش ةُ قُِبلَت

لُو ِمنخلَا ي لَامالس ِهملَياِء عِبيوِن الْأَند اِحٍد ِمنٍة ِلأَنَّ كُلَّ وِصيعِبم ِإنْ أَلَمو لُهقَولَى وةُ عادهالش تقَعو ِطيئٍَة فَلَوِتكَاِب خار 
 ِمن أَغْلَب اتنسالْح تإنْ كَان لُهقَوو الْأَغْلَب ِبرتاعو ِفي ذَِلك وِمحا فَسينِفي الد ذَِلك ودجو ذَّرعلًا لَتأَص لَه بلَا ذَن نم

اِئرغِني الصعئَاِت ييالس هالَتدقُطُ عست هٍة فَِإنِغريلَى صع رأَص ةً أَوكَِبري كَبتار نأَنَّ كُلَّ م اِصلُهحو .   

  

   قَولُه وتقْبلُ شهادةُ الْأَقْلَِف  

 عباٍس أَنه لَا تقْبلُ شهادته وِإنما تقْبلُ إذَا ترك اِلاخِتتانَ ِمن وهو الَِّذي لَم يختتن وخصه ِبالذِّكِْر ِللشبهِة الْواِردِة ِمن قَوِل ابِن
 هتادهلْ شقْبت ِة لَمنةً ِبالسانِتهاسيِن وفَافًا ِبالدِتخاس كَهرا إذَا تذٍْر أَمع.  
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  ِصيالْخو لُهقَو   

ضع هِمن قُِطع هِلأَن لُها قَوظُلْم هدي تا إذَا قُِطعكَم ارا فَصظُلْم و  

   وولَِد الزنا  

 اِلكقَالَ ما ، ولَِد كَكُفِْرِهمالْو قِفس وِجبِن لَا يياِلدالْو قلًا ِلأَنَّ ِفسدِني إذَا كَانَ ععي :ي ها ِلأَننِفي الز هتادهلُ شقْبلَا ت ِحب
  الْعدلُ لَا يِحب ذَِلك والْكَلَام إنما هو ِفي الْعدِل : أَنْ يكُونَ غَيره كَِمثِْلِه فَيتهم قُلْنا 

   قَولُه وشهادةُ الْخنثَى جاِئزةٌ  

   .الْمراد الْمشِكلُ وحكْمه ِفي الشهادِة حكْم الْمرأَِة 

  

   ه وِإذَا وافَقَت الشهادةُ الدعوى قُِبلَت وِإنْ خالَفَتها لَم تقْبلْ قَولُ 

  .فِْظ كَما إذَا ادعى أَلْف ِدرهٍم وشِهد ِبِمائَِة ِديناٍر أَو ِبكُر ِحنطٍَة ِلأَنَّ ِمن حكِْم الشهادِة أَنْ تطَاِبق الدعوى ِفي الْمعنى واللَّ

  

   قَولُه ويعتبر اتفَاق الشاِهديِن ِفي اللَّفِْظ والْمعنى  

ثْبت أَنِت بِريةٌ لَا ي: أَنِت خِليةٌ وشِهد آخر أَنه قَالَ : ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِفي الْأَمواِل والطَّلَاِق حتى لَو شِهد أَحدهما أَنه قَالَ 
   .شيٌء ِمن ذَِلك وِإنْ اتفَق الْمعنى 

  

   قَولُه فَِإنْ شِهد أَحدهما ِبأَلٍْف والْآخر ِبأَلْفَيِن لَم تقْبلْ شهادتهما ِعند أَِبي حِنيفَةَ  

  ِه عن الْأَلْفَيِن ِلأَنهما اختلَفَا لَفْظًا ومعنى ِلأَنَّ الْأَلْف لَا يعبر ِب

  دمحمو فوسو يقَالَ أَبلُ ِبالْأَلِْف : وقْبت   

 وعلَى هذَا ِلأَنها داِخلَةٌ ِفي الْأَلْفَيِن فَقَد اتفَقَا علَيها وهذَا إذَا كَانَ الْمدِعي يدِعي أَلْفَيِن أَما إذَا ادعى أَلْفًا لَا تقْبلُ ِبالِْإجماِع
الِْمائَةُ والِْمائَتاِن والطَّلْقَةُ والطَّلْقَتاِن فَِإنْ شِهد واِحد ِبطَلْقٍَة وواِحد ِبطَلْقَتيِن وشاِهد ِبثَلَاٍث وقَد دخلَ ِبها فَِهي طَاِلق ثَلَاثًا : 

 ِلأَنَّ الْأُولَى اتفَقُوا ِفيها جِميعا واِلاثْنيِن اتفَق ِفيِهما شاِهدهما وشاِهد الثَّلَاِث وِإنْ لَم يدخلْ يقَع ِثنتاِن كَذَا ِفي النهايِة
   فَصاروا ثَلَاثًا
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   ائٍَة قُِبلَت الشهادةُ ِبأَلٍْف قَولُه فَِإنْ شِهد أَحدهما ِبأَلٍْف والْآخر ِبأَلٍْف وخمِسِمائٍَة والْمدِعي يدِعي أَلْفًا وخمسِم 

يعِني ِبالِْإجماِع ِلاتفَاِق الشاِهديِن علَى الْأَلِْف لَفْظًا ومعنى ِلأَنَّ الْأَلْف والْخمسِمائَِة جملَتاِن فَالْأَلْف جملَةٌ والْخمسِمائَِة 
فًا وخمسِمائٍَة فَقَد اتفَقَا علَى أَحِد الْجملَتيِن مع دعوى الْمدِعي لَها فَثَبت ما اتفَقَا علَيِه جملَةٌ أُخرى والْمدِعي يدِعي أَلْ

أَلْفَيِن ِلأَنَّ ذَِلك جملَةٌ واِحدةٌ وقَد ولَم يثْبت ما اختلَفَا ِفيِه ولَيس هذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ كَما لَو شِهد أَحدهما ِبأَلٍْف والْآخر ِب
اختلَفَا ِفيها فَلَا تقْبلُ ولَو كَانَ الْمدِعي إنما ادعى أَلْفًا لَا غَير لَم تقْبلْ ِبالِْإجماِع ِلأَنَّ شهادةَ الَِّذي شِهد ِبأَلٍْف وخمِسِمائٍَة 

به الْمدِعي ِفي ذَِلك ونِظري مسأَلَِة الْأَلِْف وخمِسِمائٍَة الطَّلْقَةُ والطَّلْقَةُ والنصف والِْمائَةُ والِْمائَةُ والْخمسونَ باِطلَةٌ ِلأَنه كَذَّ
ِظرين وطٍْف فَهع فرا حمهنيب سلَي هِلأَن رشةَ عسمالْخِة ورشِبِخلَاِف الْع ِدينجِن قَالَ الْخالْأَلْفَيإذَا كَانَ :  الْأَلِْف و ذَا كُلُّهه

 اعب هى أَنعا إذَا ادا كَموِل كُلِّهاِع ِفي الْفُصملُ ِبالِْإجقْبقٍْد لَا تى عوعلَى دكَانَ ع ا لَوِوِه أَمحنِض واٍل كَالْقَرى ِفي موعد
يِن والْمشتِري ينِكر فَشِهد شاِهد ِبأَلٍْف والْآخر ِبأَلْفَيِن أَو شِهد أَحدهما ِبأَلٍْف والْآخر ِبأَلٍْف وخمِسِمائٍَة لَا تقْبلُ عبدا ِبأَلْفَ
   ِبالِْإجماِع

  

  رقَالَ آخِبأَلٍْف و ِهدِإذَا شو لُهِمائٍَة: قَوسما خهِمن اهِبأَلٍْف قَض هتادهش قُِبلَت    

  ِلاتفَاِقِهما علَيِه 

  لُهلْ قَوقْبي لَمو   

  أَنه قَضاه ِلأَنها شهادةُ فَرٍد 

  رآخ هعم دهشإلَّا أَنْ ي   

مضاِء مالْقَض اِهدِسِمائٍَة ِلأَنَّ شمقِْضي ِبخي هأَن فوسأَِبي ي نعكَذَا و اها قُلْنم هابوجِمائٍَة وسمإلَّا خ نيلَا د هأَن هتادهونٌ ش
  .ِفي الِْهدايِة 

  

   قَولُه وينبِغي ِللشاِهِد إذَا عِلم ذَِلك أَنْ لَا يشهد ِبأَلٍْف حتى يِقر الْمدِعي أَنه قَبض خمسِمائٍَة  

لَا ي كَي ِجبِغي يبنِلِه يى قَونعملَى الظُّلِْم وع ا لَهِعينم ِصري.   
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  دوا ِعنعمتاجِر ِبالْكُوفَِة وحالن موقُِتلَ ي هاِن أَنرآخ ِهدشكَّةَ وِر ِبمحالن موا قُِتلَ يدياِن أَنَّ زاِهدش ِهدِإذَا شو لُهقَو
   م يقْبلْ الشهادتيِن الْحاِكِم لَ

ِلأَنَّ إحداهما كَاِذبةٌ ولَيست إحداهما أَولَى ِمن الْأُخرى وِلأَنَّ الْقَتلَ ِفعلٌ والِْفعلُ لَا يعاد ولَا يكَرر وفَاِئدةُ ذَِلك ِفيما إذَا قَالَ 
 :رِدي حبفَع امالْع جأَح ِإنْ إنْ لَمكَّةَ وقُِتلَ ِبم هِن أَنياِهدثَةُ شرالْو أَقَامِر ِبالْكُوفَِة وحالن موقُِتلَ ي هِن أَنياِهدش دبالْع فَأَقَام 

ِإقْرار قَولٌ والْأَقْوالُ تعاد وتكَرر فَيجوز أَنْ شِهدوا علَى إقْراِر الْقَاِتِل ِبذَِلك ِفي وقْتيِن أَو ِفي مكَانيِن قُِبلَت الشهادةُ ِلأَنَّ الْ
 رآخ ِهدشِس وأَم بذَا الثَّوه هاعب هِن أَنياِهدالش دأَح ِهدذَا إذَا شلَى هلُ عقْبِن فَتيقْتالْو اِحٍد ِمنِفي كُلِّ و ِبذَِلك كُونَ أَقَري

هاعب هِبِه أَن ودهشةُ ِلأَنَّ الْمادهالش قُِبلَت موالْي هاعب هأَن أَقَر هأَن رالْآخ ِهدشِس وأَم هاعب هأَن أَقَر ها أَنمهدأَح ِهدش أَو موالْي 
رر ولَيس هذَا ِمن شرِط ِصحِة ثُبوِتِه حضور شاِهديِن ِبِخلَاِف النكَاِح معنى واِحد وهو الْقَولُ والْأَقْوالُ يجوز أَنْ تعاد وتكَ

 كَاحلُ ِلأَنَّ النقْبا لَا تمهتادهفَِإنَّ ش موا الْيهجوزت هأَن رآخ ِهدشِس وا أَمهجوزت ها أَنمهدأَح ِهدإذَا ش هإلَّا فَِإن ِصحلَا ي
   .ِبحضوِر شاِهديِن ولَم يشهد أَحدهما ِبالنكَاِح أَنه وقَع ِبشهادِة اثْنيِن وِإنما شِهد كُلٌّ ِمنهما أَنَّ الْعقْد وقَع ِبشهادِة واِحٍد 

  

 رلَى جةَ عادهالْقَاِضي الش عمسلَا يو لُهقَو ِبذَِلك كُمحلَا يفٍْي ولَا نٍح و   

وهو أَنْ يجرح الْمدعى علَيِه الشهود فَيقُولُ إنهم فَسقَةٌ أَو مستأْجرونَ علَى الشهادِة وأَقَام علَى ذَِلك بينةً فَِإنَّ الْقَاِضي لَا 
ت إلَيها ولَِكن يسأَلُ عن شهوِد الْمدِعي ِفي السر ويزكِّيِهم ِفي الْعلَاِنيِة فَِإذَا ثَبت عدالَتهم قَِبلَ يسمع بينته ولَا يلْتِف

باِت وكَانَ ذَِلك ِمما يدخلُ تحت الْقَضاِء شهادتهم وقَولُه ولَا نفْي الشهادِة علَى النفِْي مقْبولَةٌ إذَا كَانَ النفْي مقْرونا ِبالِْإثْ
كَما إذَا شِهدوا أَنَّ هذَا واِرثُ فُلَاٍن لَا واِرثَ لَه غَيره أَو لَا نعلَم لَه واِرثًا غَيره تقْبلُ هِذِه الشهادةُ حتى أَنه يسلِّم إلَيِه كُلَّ 

إذَا قَالَ ِلعبِدِه إنْ لَم تدخلْ الدار الْيوم فَأَنت حر فَشِهد شاِهداِن أَنه لَم يدخلْ قُِبلَت شهادتهما ويقْضى ِبِعتِقِه الْماِل وكَذَا 
دا قَالَ إذَا كَانَ يمِإنةٌ ووعمسفِْي موِط ِفي النرلَى الشةَ عادهذَا ِلأَنَّ الشه جأَح لَ إذَا قَالَ إنْ لَمجاِء ِلأَنَّ الرالْقَض تحلُ تخ

 تحلُ تخدا لَا يةُ ِممِحيضالتفِْي ولَى النع تا قَامها ِلأَنمهدِعن قتعي ى ِبالْكُوفَِة لَمحض هأَن اِهدش ِهدفَش رِدي حبفَع امالْع
اِء الْقَض.  

 دمحقَالَ مفَِإنْ ِقيلَ : و ِبذَِلك كُمحلَا يو لُهقَولُوٍم وعٍر ملَى أَمع تا قَامهِلأَن قتعي : عمسي إذَا لَم هذَا فَِإنةَ إلَى هاجلَا ح
لَِكنو عمسأَنْ لَا ت ِكنما يقُلْن كُمحلَا ي هأَن لُومعِر فَمبدِع الْميةَ ِفي بنيالْب عمسأَنْ ي وزجفَِإنَّ الْقَاِضي لَا ي كُمحأَنْ ي ازج 

دفَِإنْ ع رأَلَ الْقَاِضي آخفَس رآخ هحرجو اِهدلَ الشدِفيِه فَِإنْ ع لَفتخم هِلأَن حِعِه صياِز بوِبج كَما إذَا حفَأَم ى ِبذَِلكقَض لَه
 أَلْف ذَِلك دعب لَهدِإنْ عى ِبِه وقْضاِن لَا ياثْن هحرِإنْ جو.   
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 فَِإنه يسعه قَولُه ولَا يجوز ِللشاِهِد أَنْ يشهد ِبشيٍء لَم يعاِينه إلَّا النسب والْموت والنكَاح والدخولَ وِولَايةَ الْقَاِضي 
   أَنْ يشهد ِبهِذِه الْأَشياِء إذَا أَخبره ِبها من يِثق ِبِه 

مقُهِفي قَلِْبِه ِصد قَعيو ِبِهم ِثقي ناِن ِممأَتراملٌ وجر لَاِن أَودلَاِن عجر ِبذَِلك هِبرخطُ أَنْ يرتشيانٌ وسِتحذَا اسهطُ ورتشيو 
ِفي الْموِت يكْتفَى ِبِإخباِر واِحٍد إما رجلٌ وِإما امرأَةٌ : أَيضا أَنْ يكُونَ الِْإخبار ِبلَفِْظ الشهادِة كَذَا ذَكَره الْخصاف وِقيلَ 

 يهابه ويكْرهه ولَا كَذَِلك النكَاح والنسب وينبِغي أَنْ يطِْلق أَداَء الشهادِة واِحدةٌ ِلأَنه قَلَّما يشاِهد غَير الْواِحِد إذْ الِْإنسانُ
ِحمه اللَّه قَصر الشهادةَ أَنا أَشهد ِبالتسامِع لَم تقْبلْ شهادته ثُم إنَّ الشيخ ر: ولَا يفَسرها أَما إذَا فَسرها ِللْقَاِضي ِبأَنْ قَالَ 

ِبالتسامِح علَى خمسِة أَشياَء ولَم يذْكُر غَيرها وهذَا ينِفي اعِتبار التسامِع ِفي الْولَاِء والْوقِْف وعن أَِبي يوسف أَنه يجوز ِفي 
ِب وسِزلَِة الننِبم هلَاِء ِلأَنيِن الْوالد ظَِهري اموِر قَالَ الِْإمهالدوِر وصالْع رملَى مقَى عبي هقِْف ِلأَنِفي الْو وزجي هٍد أَنمحم نع

مسِجِد أَو الْمقْبرِة حتى لَو لَم لَا بد ِفي الشهادِة علَى الْوقِْف ِمن بياِن الِْجهِة ِبأَنْ يشهدوا أَنه وقَف علَى الْ: املرغيناين 
   .يذْكُروا ذَِلك ِفي شهادِتِهم لَا تقْبلُ 

  

   قَولُه والشهادةُ علَى الشهادِة جاِئزةٌ ِفي كُلِّ حق لَا يسقُطُ ِبالشبهِة  

  .احِترازا عن الْحدوِد والِْقصاِص 

  

    تقْبلُ ِفي الْحدوِد والِْقصاِص قَولُه ولَا 

   .ِلأَنها تؤثِّر ِفيها الشبهةُ فَلَا تثْبت ِبما قَام مقَام الْغيِر 

  

   قَولُه ويجوز شهادةُ شاِهديِن علَى شهادِة شاِهديِن  

.  

 اِفِعيقَالَ الشةٌ : وعبإلَّا أَر وزجا لَا يِهداِن شاِهدش هتورصاِحٍد وو قَاماِن مِن قَاِئمياِهداِن ِلأَنَّ كُلَّ شاِهدٍل شلَى كُلِّ أَصع
هلَى شع ِجدو هِلأَن اِئزج هفَِإن رٍل آخجِة رادهلَى شا عضا أَيِهدا شِنِهميا ِبعمهإن ٍل ثُمجِة رادهلَى شاِحٍد عِة كُلِّ واد

 وزجيا ومهراِن غَياِهدِر شِة الْآخادهلَى شعاِن واِهدِل شِة الْأَوادهلَى شع دهشإلَّا أَنْ ي وزجلَا ي اِفِعيالش دِعناِن واِهدش
  ِعندنا شهادةُ رجٍل وامرأَتيِن علَى شهادِة رجلَيِن 
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   قَولُه ولَا تقْبلُ شهادةُ واِحٍد علَى شهادِة واِحٍد  

ِلأَنَّ شهادةَ الْواِحِد لَا تقُوم ِبها حجةٌ فَلَا بد ِمن شهادِة رجلَيِن علَى شهادِتِه ولَا يشِبه هذَا إذَا شِهد اثْناِن علَى اثْنيِن ِلأَنَّ 
اِهدِن الشياِهدِة شادهاِحٍد ِبشةُ كُلِّ وادهش تتثَب ا فَقَدمهاِحٍد ِمنلَى كُلِّ واِن عدهشا يِميعِن جي.   

  

فُلَانَ بن فُلَاٍن أَقَر اشهد علَى شهادِتي أَني أَشهد أَنَّ : قَولُه وِصفَةُ الِْإشهاِد أَنْ يقُولَ شاِهد الْأَصِل ِلشاِهِد الْفَرِع  
   ِعنِدي ِبكَذَا وأَشهدِني علَى نفِْسِه 

أَقَر ِعنِدي : وأَشهدِني إذَا كَانَ الْمِقر أَشهده علَى نفِْسِه أَما إذَا كَانَ سِمعه ولَم يشِهده علَى نفِْسِه فَِإنه يقُولُ : إنما يقُولُ 
اشهد أَنَّ ِلفُلَاٍن علَى فُلَاٍن كَذَا فَاشهد علَى شهادِتي : ا يقُولُ أَشهدِني كَي لَا يكُونَ كَاِذبا ولَو قَالَ لَه ِفي التحِميِل ولَ

ا شلَى مع ت أَوِهدا شكَم ت ِبِه أَوِهدا شِبِمثِْل م دهِإنْ قَالَ فَاشكَفَى و قُولَ ِبذَِلكى يتح ِصحت لَا يلَى : ِهدع دهفَاش
  .شهادِتي 

  

  ازفِْسِه جلَى نِني عدهقُلْ أَشي ِإنْ لَمو لُهقَو   

  .وأَما قَولُه اشهد علَى شهادِتي فَلَا بد ِمنه وهو شرطٌ ِعندهما 

 فوسو يقَالَ أَبِإنْ: وو وزجاِقِل تالنِل والَِة الْأَصدع ِمن دلَا بو ذَِلك ذْكُري لَم .  

  

أَشهد أَنَّ فُلَانا أَشهدِني علَى شهادِتِه أَنه يشهد أَنَّ فُلَانا أَقَر ِعنده ِبكَذَا : قَولُه ويقُولُ شاِهد هذَا الْفَرِع ِعند الْأَداِء  
   اشهد علَى شهادِتي ِبذَِلك : لَ ِلي وقَا

 قَا أَوفَس ى لَوتِة حادهِة الشِليلَى أَهِل عوِد الْأَصهقَاُء شطُ برتشيِميِل وحلَفِْظ التِل وِة الْأَصادهِذكِْر شِتِه وادهش ِمن دلَا ب هِلأَن
ت ا لَمِرسخ ا أَوِميِع عةُ الْفَرادهلْ شقْب.   

  

قَولُه ولَا تقْبلُ شهادةُ شهوِد الْفَرِع إلَّا أَنْ يموت شهود الْأَصِل أَو يِغيبوا مِسريةَ ثَلَاثَِة أَياٍم فَصاِعدا أَو يمرضوا مرضا  
   لَا يستِطيعونَ معه حضور مجِلِس الْحاِكِم 

ِلأَنَّ شهود الْفَرِع كَالْبدِل ِمن شهوِد الْأَصِل والْبدلُ لَا يثْبت حكْمه مع الْقُدرِة علَى الْأَصِل ِبدلَالَِة الْماِء والتراِب وعن أَِبي 
نْ يِبيت ِفي أَهِلِه صح الِْإشهاد إحياًء ِلحقُوِق الناِس والْأَولُ يوسف إنْ كَانَ ِفي مكَان لَو غَدا ِلأَداِء الشهادِة لَا يستِطيع أَ
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  .أَحسن والثَّاِني أَرفَق وِبِه أَخذَ أَبو اللَّيِث 

  

  ازِع جالْفَر ودهِل شالْأَص ودهلَ شدفَِإنْ ع لُهقَو   

ِة مِكيزِل التأَه ِمن مهِلأَن قفَلَا فَر ِديِلِهمعةَ تِصح عنملَا ت ِتِهمادهِلش مقْلَهِلأَنَّ ن ذَِلكوِل وكُّونَ ِللْأُصزالْم مه عأَنَّ الْفَر اهنع
نَّ تصِحيح شهادِة الشاِهِد لَا تؤثِّر ِفي شهادِتِه بين تعِديِلِهم وتعِديِل غَيِرِهم ولَا يجوز أَنْ يقَالَ ِفي ذَِلك تصِحيح شهادِتِهم ِلأَ

 حص را الْآخمهدلَ أَحداِن فَعاِهدش ِهدكَذَا إذَا شِتِه وادهِفي ش ذَِلك ثِّرؤلَا يالَةَ ودالْعو لَاحفِْسِه الصن ِمن ظِْهري هى أَنرأَلَا ت
  .ما قُلْنا كَذَا ِفي الِْهدايِة تعِديلُه ِل

  

  اِلِهمِفي ح اِكمالْح ظُرنيو ازج ِديِلِهمعت نوا عكَتِإنْ سو لُهقَو   

  .أَنه قَد يخفَى علَيِهم عدالَتهم ِلأَنَّ التعِديلَ لَا يلْزمهم وهذَا قَولُ أَِبي يوسف ِلأَنَّ الْمأْخوذَ علَيِهم النقْلُ دونَ التعِديلُ ِل

وقَالَ محمد إنْ لَم تعدلْ شهود الْفَرِع شهود الْأَصِل لَم يلْتفَت إلَى شهادِتِهم ِلأَنه لَا شهادةَ إلَّا ِبالْعدالَِة فَِإذَا لَم يعِرفُوها 
قُلُوا الشني لَم ِفيِهم اِكمأَلَ الْحس وِلِهمِديِل أُصعت نوا عكَتسولٌ ودع مهوا وِهدإذَا ش فوسأَِبي ي دإنَّ ِعن لْ ثُمقْبةَ فَلَا تاده

ِإنْ لَمِإلَّا فَلَا ووِع وِة الْفُرادهِبش ِكملُوا حدفَِإنْ ع ِديِلِهمعت نع   

حاِل الْأُصوِل والْفُروِع سأَلَ عن جِميِعِهم ِفي السر وزكَّاهم ِفي الْعلَاِنيِة كَذَا ِفي الْيناِبيِع وِإذَا كَانَ شاِهد يعلَم الْحاِكم ِب
لَى شع دهشِع أَنْ يِللْفَر وزجلْ يِتِه هادهلَى شع دهِر فَأَشا ِفي الِْمصوسبحِل ملْ الْأَصالْقَاِضي ه دِعن ِهدِإذَا شِتِه واده

إنْ كَانَ محبوسا ِفي ِسجِن هذَا الْقَاِضي لَا يجوز : اختلَف ِفيِه مشاِيخ زماِننا قَالَ بعضهم : يحكَم ِبها قَالَ ِفي الذَِّخريِة 
ى يتِنِه حِسج ِمن هِرجخي ِة ِلأَنَّ الْقَاِضيادهِللش اجرالِْإخ هِكنملَا ياِلي وِن الْوِإنْ كَانَ ِفي ِسجِن وجإلَى الس هِعيدي ثُم دهش

خصِم علَيِه قَالَ أَبو يجوز وقَولُه وينظُر الْحاِكم ِفي حاِلِهم يعِني علَى ما تقَدم ِمن الِْخلَاِف ِفي تعِديِل الشاِهِد قَبلَ طَعِن الْ
 فوسو يأَبِنيفَةَ وإلَى : ح اجتحلَا ي هى أَنرأَلَا ت ربخ وا همِإنٍة وادهِبش سِديلَ لَيعِح ِلأَنَّ الترالْجِديِل وعِفي الت اِحدلُ الْوقْبي

الَِة وسِبالر تثْبيِة وادهِديلُ لَفِْظ الشعت ِقرفْتلَا يٍم وصوِر خضإلَى ح اجتحلَا ياِلِدِه ولَِد ِلوالْولَِدِه واِلِد ِلوِديلُ الْوعلُ تقْبي
  .الشهادِة علَى الزنا إلَى أَربعٍة 

 دمحقَالَ مو :عِفي ت الِْخلَافِن وياثْن لُ ِفيِه أَقَلُّ ِمنقْبِة لَا يادهلَفِْظ الشِن وياثْن ِفيِه ِمن دِة فَلَا بلَاِنيِديلُ الْععا تأَم رِديِل الس
  .ِبالِْإجماِع 

ماِن إذَا لَم يفْهم الْقَاِضي يشترطُ ِفي تزِكيِة شهوِد الزنا أَربعةٌ ِعند محمٍد وكَذَا اخِتلَافُهم ِفي الترج: وِفي الِْهدايِة قَالُوا 
  .كَلَام الْخصِم علَى هذَا يقْبلُ ِفيِه ِعندهما قَولُ الْواِحِد وِعند محمٍد لَا بد ِمن اثْنيِن وعلَى هذَا يقْبلُ تعِديلُ الْمرأَِة ِعندهما 
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 دمحقَالَ مو :دِعن ثُم وزجِلِه لَا يلَى أَصةُ عطُ الذُّكُوررتشِة فَيقُوبا ِفي الْعاِت أَمقُوبِر الْعا ِفي غَيِديلُهعلُ تقْبا يمِنيفَةَ إنأَِبي ح 
   أَنَّ التزِكيةَ ِعلَّةُ الِْعلَِّة

هو : هو عدلٌ ِرضا ولَا يحتاج إلَى قَوِلِه علَي وِلي ِلأَنه إذَا قَالَ : مزكِّي والِْعلَّةُ ِهي الشهادةُ وِعلَّةُ الِْعلَِّة التزِكيةُ ويقُولُ الْ
د ملَه رأْجتِضِع فَاسووِد إلَى مهاِج الشرِعي إلَى إخدالْم اجتاِبيِع إذَا احنقَالَ ِفي الْي لَهِه ولَيلٌ عدع وا فَهلٌ ِرضدع ابو

 دمحقَالَ مو اِمِه ِفي الطَِّريِق قُِبلَتطَع ِإنْ أَكَلُوا ِمنو فوسأَِبي ي دِعن مهتادهلْ شقْبت كُوِب لَمِفي : ِللر مهتادهلُ شلَا أَقْب
  .الْوجهيِن جِميعا 

  .ه أَنْ يتكَلَّف ِللشاِهِد دابةً إذَا كَانَ شيخا لَا يقِْدر علَى الْمشِي لَا بأْس ِللْمشهوِد لَ: وقَالَ نصر بن يحيى 

   .إنْ كَانَ لَهم قُوةٌ علَى الْمشِي أَو ما يستكْرونَ ِبِه دابةً فَهو كَما قَالَه أَبو يوسف : وقَالَ الْفَِقيه أَبو اللَّيِث 

  

  لُهوِع قَوةُ الْفُرادهلْ شقْبت ةَ لَمادهِل الشالْأَص ودهش كَرِإنْ أَنو   

لَيس لَنا ِفي هِذِه الْحاِدثَِة شهادةٌ وغَابوا أَو ماتوا ثُم جاَء الْفُروع يشهدونَ علَى شهادِتِهم ِفي هِذِه الْحاِدثَِة أَو : ِبأَنْ قَالُوا 
  لَم نشِهد الْفُروع علَى شهادِتنا فَِإنَّ شهادةَ الْفُروِع علَى شهادِتِهما لَا تقْبلُ ِلأَنَّ التحِميلَ لَم يثْبت وهو شرطٌ : الُوا قَ

   مساِئلُ  

ا وابت ا ثُممهتادهش تدٍة فَرادهالْفَاِسقَاِن ِبش ِهدِة إذَا شمها ِللتمهتادهش تدا رما إنمهلْ ِلأَنقْبت ا لَما ِبهِهداَءا فَشج ا ثُمابأَن
زوجِتِه ِبشهادٍة وِهي باِقيةٌ ِلجواِز أَنْ يكُونا توصلَا ِبِإظْهاِر التوبِة إلَى تصِحيِح شهادِتِهما وكَذَا إذَا شِهد الزوج الْحر ِل

فَردت ثُم أَبانها وتزوجت غَيره ثُم شِهد لَها ِبِتلْك الشهادِة لَم تقْبلْ ِلجواِز أَنْ يكُونَ توصلَ ِبطَلَاِقها إلَى تصِحيِح شهادِتِه 
ا ثُمهانأَب ا ثُمِجهوِلز تِهدكَذَا إذَا شو ِتقأُع ثُم تدٍة فَرادهِبش ِبيالص ونُ أَونجالْم أَو الْكَاِفر أَو دبالْع ِهدش لَوو لَه تِهدش 

هش ا قُِبلَتوا ِبهِهدوا فَشادع ثُم ِبيلَغَ الصب ونُ أَونجالْم أَفَاق أَو الْكَاِفر لَمأَس أَو دبِل الْعأَه وا ِمنكُوني لَم مهِلأَن مهتاد
الشهادِة حالَ أَداِئها ولَا ردت شهادتهم ِلأَجِل التهمِة وِإنما ردت ِلكَوِنِهم لَيسوا ِمن أَهِل الشهادِة ثُم صاروا ِمن أَهِلها 

ى الَِّذي ِلأَجنعالَ الْمذَا قُِبلُوا فَزفَِله مهتادهش تدِلِه ر.   

  

   أُشِهره ِفي السوِق ولَا أُعزره : قَولُه وقَالَ أَبو حِنيفَةَ ِفي شاِهِد الزوِر  

 ِبشاِهِد الزوِر إلَى أَهِل سوِقِه إنْ كَانَ سوِقيا أَي ولَا أَضِربه وتفِْسري الشهرِة ما ذَكَره ِفي الْمبسوِط أَنَّ شريحا كَانَ يبعثُ
 قُولُ لَكُميو لَامالس قِْرئُكُما يحيرقُولُ إنَّ شيكُونُ وا يم عمِر أَجصالْع دعا بوِقيس كُني ِمِه إنْ لَمإلَى قَو ذَا : أَوا هندجا وأَن

روه وحذِّروا الناس ِمنه والرجلُ والْمرأَةُ ِفي شهادِة الزوِر سواٌء ثُم إذَا تاب شاِهد الزوِر فَشِهد بعد ذَِلك شاِهد زوٍر فَاحذَ
لَت شهادته ِلأَنَّ ِفسقَه زالَ ِبالتوبِة ولَم يبين ِفي حاِدثٍَة هلْ تقْبلُ شهادته الْجواب ِفيِه علَى وجهيِن إنْ كَانَ فَاِسقًا ثُم تاب قُِب
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ِفي الِْكتاِب مدةَ ظُهوِر التوبِة فَِعند بعِضِهم مقَدرةٌ ِبِستِة أَشهٍر وِعند بعِضِهم ِبسنٍة والصِحيح يفَوض إلَى رأِْي الْقَاِضي 
كَانَ مستورا لَا تقْبلُ شهادته أَبدا ِفي الْحكِْم وِعند أَِبي يوسف تقْبلُ وعلَيِه الْفَتوى وشاِهد الزوِر هو الْمِقر علَى والثَّاِني إنْ 

ِة وادهِللش فْين هِة ِلأَننياِتِه ِبالْبإلَى إثْب إذْ لَا طَِريق فِْسِه ِبذَِلكِقيلَ ناِت وِللِْإثْب اتنيِجيُء : الْبي ٍل ثُمجِل رِبقَت دهشأَنْ ي وه
 رزعغَِلطْت لَا ي ِة أَوادهطَأْت ِفي الشا إذَا قَالَ أَخِقٍني أَمِبي هكَِذب تثْبى يتا حيِلِه حِبقَت ودهشالْم.  

  

   نوِجعه ضربا ونحِبسه : سف ومحمد قَولُه وقَالَ أَبو يو 

هذَا محمولٌ علَى أَنه كَانَ : ِلأَنَّ عمر رِضي اللَّه عنه أَمر ِبشاِهِد الزوِر حتى عزر وسِخم وجهه وِطيف ِبِه وحِبس قُلْنا 
   يفَةَ إذَا كَانَ ِبهِذِه الصفَِة يعزر وِلهذَا جمع عمر علَيِه التعِزير والتسِخيم والشهرةَ والْحبسمِصرا علَى ذَِلك وِعند أَِبي حِن
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   الرجوع عن الشهادة  كتاب 

دت ِبِه أَو شِهدت ِبزوٍر وشرطُه أَنْ يكُونَ ِعند هذَا الْباب لَه ركْن وشرطٌ وحكْم فَركْنه قَولُ الشاِهِد رجعت عما شِه
الْقَاِضي وحكْمه إجياب التعِزيِر علَى كُلِّ حاٍل سواٌء رجع قَبلَ الْقَضاِء ِبشهادِتِه أَو بعد الْقَضاِء ِبها والضمانُ مع التعِزيِر إنْ 

   وكَانَ الْمشهود ِبِه مالًا وقَد أَزالَه ِبغيِر ِعوٍض كَذَا ِفي الْمستصفَى قَالَ رِحمه اللَّه رجع بعد الْقَضاِء

  ِهملَيانَ عملَا ضو قَطَتا سكِْم ِبهلَ الْحقَب ِتِهمادهش نع ودهالش عجإذَا ر   

يا شِلفُوا ِبهتي لَم مهئًا ِلأَن.  

  

  ِتِهمادهِبش لَفُوها أَتانُ ممض ِهملَيع بجوو كْمالْح خفْسي وا لَمعجر ثُم ِتِهمادهِبش ِكمفَِإنْ ح لُهقَو   

   ِلأَنهم اعترفُوا ِبالتعدي فَلَِزمهم الضمانُ

  

   حضرِة الْحاِكِم قَولُه ولَا يِصح الرجوع إلَّا ِب 

 كَمطُ الَِّذي حرتشلَا ياِكٍم كَانَ وح أَي ادرالْمِلِس الْقَاِضي وجم ةُ ِمنادهِبِه الش صتخا يِبم صتخِة فَيادهِللش خفَس هِلأَن
ِم أَنه لَو ادعى الْمشهود علَيِه رجوعهما لَم تقْبلْ خصومته وِإنْ أَراد وفَاِئدةُ قَوِلِه لَا يِصح الرجوع إلَّا ِبحضرِة الْحاِك

   .يِمينهما لَا يحِلفَاِن وكَذَا لَا تقْبلُ بينته علَيِهما ِلأَنه ادعى رجوعا باِطلًا 

  

   ٍل فَحكَم ِبِه الْحاِكم ثُم رجعا ضِمنا ِللْمشهوِد علَيِه قَولُه وِإذَا شِهد شاِهداِن ِبما 

ِلأَنَّ التسبب علَى وجِه التعدي سبب ِللضماِن كَما ِفي الْيِد وقَد تسببا ِللِْإتلَاِف تعديا وِإنما يضمناِن إذَا قَبض الْمدِعي 
  . ِلأَنَّ الِْإتلَاف ِبِه يتحقَّق الْمالَ

  

  فصالن ِمنا ضمهدأَح عجِإنْ رو لُهقَو   

 قالْح فِتِه ِنصادهقَى ِبشبي نم ِقيب قَدو عجر نم وعجلَا ر ِقيب نقَاُء مب ربتعلُ أَنَّ الْمالْأَصو.   
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 ِهدِإنْ شو لُهِه قَولَيانَ عمفَلَا ض مهدأَح عجاِل ثَلَاثَةٌ فَرِبالْم    

  ِلأَنه بِقي من يبقَى ِبشهادِتِه كُلُّ الْحق فَلَا يلْتفَت إلَى الراِجِع 

   قَولُه فَِإنْ رجع آخر ضِمن الراِجعاِن ِنصف الْماِل  

   .ى الشهادِة من يقْطَع ِبشهادِتِه ِنصف الْحق ِلأَنه قَد بِقي علَ

  

  قالْح عبر تِمنأَةٌ ضرام تعجاِن فَرأَتراملٌ وجر ِهدِإنْ شو لُهقَو   

 ِقيب نقَاِء ماِل ِبباِع الْمبقَاِء ثَلَاثَِة أَرِلب  

   ِنصف الْحق قَولُه وِإنْ رجعتا ضِمنتا  

قالْح فقَى ِنصبِل يجِة الرادهِلأَنَّ ِبش   

  

  ِهنلَيانَ عماٍن فَلَا ضثَم عجٍة فَروِنس رشعلٌ وجر ِهدِإنْ شو لُهقَو   

 قِتِه كُلُّ الْحادهِبش قْطَعي نم ِقيب هِلأَن  

   خرى كَانَ علَى النسوِة ربع الْحق قَولُه فَِإنْ رجعت أُ 

  .ِلأَنه بِقي النصف ِبشهادِة الرجِل والربع ِبشهادِة الْباِقيِة 

  

 ةُ أَسسمِة خوسلَى النعو قالْح سدِل سجلَى الراُء كَانَ عسالنلُ وجالر عجفَِإنْ ر لُهِنيفَةَ قَوأَِبي ح داِسِه ِعند   

ِلأَنه انقَطَع ِبشهادِة كُلِّ امرأَتيِن ِمثْلُ ما انقَطَع ِبشهادِة رجٍل فَصار كَما لَو كَانوا ِستةَ ِرجاٍل فَرجعوا ضِمنوا الْمالَ أَسداسا 
.  

  

  دمحمو فوسو يقَالَ أَبو لُهقَو: فصِة النوسلَى النعو فصِل النجلَى الرع    

 ارِتبا إنَّ اِلاعا قُلْنِن ِلملَيلَى الْقَوع قالْح فِنص ِهنلَيِل فَعجونَ الرد رشةُ الْعوسالن عجِإنْ رٍة واِحدِزلَِة وننَ ِبمِإنْ كَثُرو نهِلأَن
من بِقي وِإنْ شِهد رجلَاِن وامرأَةٌ ثُم رجعوا جِميعا فَالضمانُ علَى الرجلَيِن دونها ِلأَنه لَا يجوز شهادةُ امرأٍَة واِحدٍة ِببقَاِء 

ِنسوٍة فَرجع الرجلُ وامرأَةٌ ضِمن الرجلُ النصف ولَم فَوجودها وعدمها سواٌء ِلأَنها بعض شاِهٍد ولَو شِهد رجلٌ وثَلَاثُ 
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تضمن الْمرأَةُ شيئًا ِعندهما وعلَى ِقياِس قَوِل أَِبي حِنيفَةَ يضمناِن النصف أَثْلَاثًا علَيِه الثُّلُثَاِن وعلَيها الثُّلُثُ وِإنْ رجعوا 
كَانَ علَيِه النصف وعلَيِهن النصف ِعندهما وِعند أَِبي حِنيفَةَ علَيِه خمسا الْماِل وعلَيِهن أَخماسه وِإنْ شِهد رجلَاِن جِميعا 

اِن الْمالَ فَِإنْ رجع الرجلَاِن وبِقي الْمرأَتاِن فَالْمرأَتاِن قَامتا وامرأَتاِن فَرجع الْمرأَتاِن فَلَا ضمانَ علَيِهما ِلأَنَّ الرجلَيِن يحفَظَ
 ِبِنصِف الْماِل وعلَى الرجلَيِن ِنصف الْماِل وِإنْ رجع رجلٌ واِحد لَا ضمانَ علَيِه فَِإنْ رجع رجلٌ وامرأَةٌ وبِقي رجلٌ وامرأَةٌ

   فَعلَى الرجِل

   .والْمرأَِة ربع الْماِل أَثْلَاثًا وِإنْ رجعوا جِميعا كَانَ الضمانُ أَثْلَاثًا ثُلُثَاه علَى الرجلَيِن والثُّلُثُ علَى الْمرأَتيِن 

  

   داِر مهِر ِمثِْلها أَو أَكْثَر ثُم رجعا فَلَا ضمانَ علَيِهما قَولُه وِإذَا شِهد شاِهداِن علَى الْمرأَِة ِبالنكَاِح ِبِمقْ 

  .ِلأَنهما أَتلَفَا علَيِه عين ماٍل ِبِعوٍض ِلأَنَّ الْبضع ِعند دخوِلِه ِفي ِملِْكِه متقَوم ِعند الِْإتلَاِف 

  

  ا ِبأَقَلَّ ِمنِهدِإنْ شو لُهانَ قَوقْصا الننمضي ا لَمعجر ِر الِْمثِْل ثُمهم   

ِلأَنَّ مناِفع الْبضِع غَير متقَومٍة ِعند الِْإتلَاِف وصورته أَنْ يشهدا أَنه تزوجها علَى خمِسِمائٍَة ومهر ِمثِْلها أَلْف ثُم يرِجعاِن 
ا يضمناِن شيئًا ِلأَنهما لَم يخِرجا عن ِملِْكها ما لَه ِقيمةٌ والْمالُ يلْزم ِبِإقْراِر الزوِج ِلأَنه لَما ادعى ذَِلك لَِزمه ِبِإقْراِرِه فَِإنهما لَ

ِهي علَى أَلٍْف ومهر ِمثِْلها أَلْف فَأَقَام شاِهديِن علَى ِمائٍَة : ت إذَا ادعى ِنكَاح امرأٍَة علَى ِمائٍَة وقَالَ: قَالَ ِفي الْمصفَّى 
وقُِضي لَها ثُم رجعا بعد الدخوِل ِبها لَا يضمناِن لَها شيئًا ِعند أَِبي يوسف وِعندهما يضمناِن لَها ِتسعِمائٍَة ِبناًء ِعندهما 

ع فوسأَِبي ي دِعنِمائٍَة وعا ِتسهلَيلَفَا عأَت ا فَقَدمهتادهلَا شا ِبأَلٍْف لَوى لَهقْضا فَكَانَ يِر ِمثِْلههاِم مما إلَى تلُهلَ قَولَى أَنَّ الْقَو
   .الْقَولُ قَولُ الزوِج فَلَم يتِلفَا علَيها شيئًا 

  

 و لُها قَونمضي ا لَمعجر أَقَلَّ ثُم ا أَوِر ِمثِْلههاِر مأٍَة ِبِمقْدرِويِج امزٍل ِبتجلَى را عِهدإذَا ش كَذَِلك   

ٍض كَالِْإتِبِعو لَافالِْإتوِل ِفي الِْملِْك وخالَ الدح مقَوتم عضٍض ِلأَنَّ الْبِبِعو لَافذَا إتلَاِف ِلأَنَّ ه.  

  

   قَولُه وِإنْ شِهدا ِبأَكْثَر ِمن مهِر الِْمثِْل ثُم رجعا ضِمنا الزيادةَ  

لظَّاِهِر ولَا يجوز ِلأَنهما أَتلَفَاها ِبغيِر ِعوٍض ثُم هذَا النكَاح جاِئز ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِفي الظَّاِهِر والْباِطِن وِعندهما يجوز ِفي ا
 وزجا لَا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دا ِعنهطْؤو وزجي هأَن هتفَاِئداِطِن وِفي الْب.   
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   قَولُه وِإنْ شِهدا ِببيٍع ِبِمثِْل الِْقيمة أَو أَكْثَر ثُم رجعا لَم يضمنا  

 لَا لَهصا حمهِعي ِلأَندي اِئعا إذَا كَانَ الْبأَم ِكرني اِئعالْبِعي ودِري يتشذَا إذَا كَانَ الْمهِملِْكِه و نع الَاها أَزا ِمثْلُ مِتِهمادهِبش
  .والْمشتِري ينِكر يضمناِن الزيادةَ كَذَا ِفي الْمستصفَى 

  

   ِبأَقَلَّ ِمن الِْقيمِة ضِمنا النقْصانَ قَولُه وِإنْ شِهدا  

   ِلأَنهما أَتلَفَا هذَا الْجزَء ِبلَا ِعوٍض

  

   قَولُه وِإنْ شِهدا علَى رجٍل أَنه طَلَّق امرأَته قَبلَ الدخوِل ِبها ثُم رجعا ضِمنا ِنصف الْمهِر  

علَيِه ضمانا كَانَ علَى شرِف الزواِل والسقُوِط أَلَا ترى أَنها لَو طَاوعت ابن الزوِج أَو ارتدت سقَطَ الْمهر ِلأَنهما أَكَّدا 
  .أَصلًا وِإنْ كَانَ لَم يسم لَها مهرا وضِمن الْمتعةَ رجع ِبها أَيضا علَيِهما 

  

 ا قَونمضي وِل لَمخالد دعِإنْ كَانَ بو لُه   

   .ِلأَنَّ خروج الْبضِع ِمن ِملِْك الزوِج ِقيمةٌ لَه والْمهر يلْزمه ِبالدخوِل فَلَم يتِلفَا علَيِه شيئًا لَه ِقيمةٌ 

  

 ثُم هدبع قتأَع ها أَنِهدِإنْ شو لُهقَو هتا ِقيمِمنا ضعجر    

ِلأَنهما أَتلَفَا ماِليةَ الْعبِد ِمن غَيِر ِعوٍض والْولَاُء ِللْمعِتِق ِلأَنَّ الِْعتق لَا يتحولُ إلَيِهما ِبهذَا الضماِن فَلَا يتحولُ الْولَاُء وِإنْ شِهدا 
تاِريج لَدوتاس هأَن اتلَى ِملِْكِه فَِإنْ مةٌ عاِقيةُ باِريالْجو ِتيلَادا اِلاسهقَصا نا مِمنا ضعجر ثُم ى الْقَاِضي ِبذَِلكِذِه فَقَضه ه

   . فَيِجب ضمانها ِللْورثَِة الْمولَى بعد ذَِلك عتقَت وضِمنا ِقيمتها أَمةً ِلأَنها تِلفَت ِبشهادِتِهما الْمتقَدمِة

  

   قَولُه وِإنْ شِهدا ِبِقصاٍص ثُم رجعا بعد الْقَتِل ضِمنا الديةَ ولَا يقْتص ِمنهما  

 اِفِعيالش دِعنِه ولَيع اها إكْرمهلْ ِمنصحي لَملَ وا الْقَتاِشربي ا لَممها ِلأَناِلِهمِة ِفي ميانُ الدمكُونُ ضا يندِعن ا ثُممهِمن صقْتي
يلَدا واثَ ِبأَنْ كَاناِن الِْمريمرحلَا يةُ وا الْكَفَّارِهملَيع ِجبلَا يو افِترِقلُ اِلاععاِقلَةُ لَا تالْعِرفَاِن وتعا ممهِلأَن ِفي ثَلَاِث ِسِنني 

   .الْمشهوِد علَيِه فَِإنهما يِرثَاِنِه 
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   قَولُه وِإذَا رجع شهود الْفَرِع ضِمنوا  

 ِهمافًا إلَيضم لَففَكَانَ الت مهِمن ترداِء صِلِس الْقَضجةَ ِفي مادهِلأَنَّ الش.  

  

   قَولُه وِإنْ  

  

   رجع شهود الْأَصِل  

  يعِني بعد ما قَضى الْقَاِضي ِبشهادِة الْفَرعيِن 

   لَم نشِهد شهود الْفَرِع علَى شهادِتنا : وقَالُوا  

  

  ِهملَيانَ عمفَلَا ض   

  .أَي علَى الْأُصوِل ِلأَنهم أَنكَروا الِْإشهاد ولَا يبطُلُ الْقَضاُء 

  

  لُهِإنْ قَالُوا قَووا : وِمنا ضغَِلطْنو ماهندهأَش   

هذَا ِعند محمٍد ِلأَنَّ الْفُروع نقَلُوا شهادةَ الْأُصوِل فَصار كَما لَو حضروا وأَما ِعندهما فَلَا ضمانَ علَى الْأُصوِل إذَا رجعوا 
ادهِبش قَعاَء وِلأَنَّ الْقَض ِتِهمادهِبش قَعاَء ووِع ِلأَنَّ الْقَضلَى الْفُرانُ عما الضمهدفَِعن وعالْفُرولُ والْأُص عجِإنْ روِع وِة الْفُر

  .وِعند محمٍد هو ِبالِْخياِر إنْ شاَء ضمن الْفُروع أَو الْأُصولَ 

  

   كَذَب شهود الْأَصِل أَو غَِلطُوا ِفي شهادِتِهم لَم يلْتفَت إلَى ذَِلك : فَرِع قَولُه وِإنْ قَالَ شهود الْ 

وا عِهدا شمإن ِتِهمادهش نوا ععجا رم مهِلأَن ِهملَيانُ عمالض ِجبلَا يو ِلِهمِبقَو قَضناِء لَا يالْقَض ى ِمنضا أَملَى ِلأَنَّ م
   غَيِرِهم ِبالرجوِع
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   قَولُه وِإنْ شِهد أَربعةٌ ِبالزنا وشاِهداِن ِبالِْإحصاِن فَرجع شهود الِْإحصاِن لَم يضمنوا  

وِغ والْعقِْل وِلأَنَّ الرجم عقُوبةٌ والِْإحصانُ لَا يجوز ِلأَنَّ شهود الِْإحصاِن غَير موِجِبني ِللرجِم وِإنما الِْإحصانُ شرطٌ ِفيِه كَالْبلُ
ِه الِْعقَاب علَيِه إذْ هو الْبلُوغُ والِْإسلَام والتزِويج والْحريةُ وهِذِه معاٍن لَا يعاقَب علَيها وِإنما يستِحق الِْعقَاب ِبالزنا لَا ِبغيِر

 ِجبي ِإذَا لَمو مجالر بجاِن وصالِْإح دعا بنالز ِجدا وِم فَلَمجوِجٍب ِللرم را غَينلَ الزا ِفيِه قَبودجوانَ كَانَ مصِلأَنَّ الِْإحو
   ِبشهادِة شهوِد الِْإحصاِن رجم لَم يضمنوا ِبالرجوِع

  

 و لُهوا قَوِمنِة ضِكيزالت نكُّونَ عزالْم عجِإذَا ر   

 لَّقعتا يمِإنو كْما حِبه لَّقعتِة لَا يِكيزلَ التقَب تا كَانهى أَنرةً أَلَا تادهوِد شهةَ الشادهلُوا شعج مهِنيفَةَ ِلأَنأَِبي ح دذَا ِعنه
 وِعندهما لَا ضمانَ علَيِهم ِلأَنهم أَثْنوا علَى الشهوِد فَصاروا كَشهوِد الِْإحصاِن وصورته أَربعةٌ شِهدوا علَى رجٍل ِبالتزِكيِة

عِلمنا : ي حِنيفَةَ ومعناه إذَا رجعوا عن التزِكيِة ِبأَنْ قَالُوا ِبالزنا فَزكَّوا فَرِجم فَِإذَا الشهود عِبيد فَالديةُ علَى الْمزكِّني ِعند أَِب
وِد ِلأَنهلَى الشلَا عو ِهملَيانَ عمفَلَا ض اررأَح مهوا أَنمعزِة وِكيزلَى التوا عتا إذَا ثَبأَم ماهنكَّيز ذَِلك عمو ِبيدع مهأَن لَم ه

يتبين كَِذب الشهوِد ِلجواِز أَنْ يكُونوا صدقُوا ِفي ذَِلك ولَا يحد الشهود حد الْقَذِْف ِلأَنهم قَذَفُوا حيا وقَد مات فَلَا يورثُ 
  .ِعندنا 

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبِت الْ: ويلَى بةُ عيِقيلَ الداِل وِة ِبأَنْ قَالُوا : ميركُّونَ ِبالْحزالْم ربا إذَا أَخِفيم الِْخلَاف : اررأَح مه
   .هم عدولٌ فَبانوا عِبيدا لَا يضمنونَ إجماعا ِلأَنَّ الْعبد قَد يكُونُ عدلًا : أَما إذَا قَالُوا 

  

 ِهدِإذَا شو لُهةً قَواصِمِني خوِد الْيهلَى شانُ عموا فَالضعجر ِط ثُمروِد الشجاِن ِبواِهدشِمِني واِن ِبالْياِهدش    

ا ونوِد الزهش عاِن مصوِد الِْإحهكَش مفَه طٌ ِفي ذَِلكراِر شولُ الدخدِمِني وِبالْي لَّقعتي كْمِق ِلأَنَّ الْحالِْعت ِمنيأَلَِة يسى الْمنعم
 رظْها تمِإنو ِهملَيانَ عموا لَا ضعجوِل إذَا رخالد دعالطَّلَاِق ب ودهةٌ ِلأَنَّ شِفيِه فَاِئد رظْهفَلَا ي هدعا بوِل أَمخلَ الدالطَّلَاِق قَبو

الدخوِل أَو ِفيما إذَا شِهد شاِهداِن أَنه حلَف ِبِعتِق عبِدِه لَا يدخلُ هِذِه الدار وشِهد آخراِن أَنه الْفَاِئدةُ ِفي الطَّلَاِق قَبلَ 
ونَ شِق دِمِني ِبالِْعتالْي ياِهدلَى شانُ عما فَالضِميعوا جعجر ِد ثُمبِق الْعِبِعت ِكما فَحلَهخلَ دخإذَا د دبوِل ِلأَنَّ الْعخالد ياِهد

إنْ ضربك : الدار عتق ِبالْيِمِني لَا ِبالدخوِل فَِإذَا كَانَ هكَذَا فَالضمانُ علَى شاِهدي الْيِمِني أَلَا ترى أَنَّ رجلًا لَو قَالَ ِلعبِدِه 
   انٌ يعتق الْعبد ولَا يضمن الضاِرب ِلأَنه عتق ِبيِمِني مولَاه لَا ِبالضرِب فَكَذَِلك هذَا واَللَّه أَعلَمفُلَانٌ فَأَنت حر فَضربه فُلَ
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   آداب القاضي  كتاب 

فَِضيلٍَة ِمن الْفَضاِئِل واعلَم أَنَّ الْقَضاَء أَمر ِمن أُموِر الديِن الْأَدب اسم يقَع علَى كُلِّ ِرياضٍة محمودٍة يتخرج ِبها الِْإنسانُ ِفي 
 اللَّه هِحمةً قَالَ رِظيمةً عاجِه حاِس إلَيةُ ِبِه ِلأَنَّ ِبالنايالِْعن ِجبي ِلِمنيساِلِح الْمصم ةٌ ِمنلَحصمو  

 ةُ الْقَاِضي حِولَاي ِصحِة لَا تادهاِئطُ الشرلَّى شوِفي الْم ِمعتجى يت   

وِهي الْحريةُ والْعقْلُ والْبلُوغُ والْعدالَةُ وِإنما ذَكَر الْمولَّى ِبلَفِْظ اسِم الْمفْعوِل ولَم يقُلْ الْمتولِّي ِليكُونَ ِفيِه دلَالَةٌ علَى توِليِة 
لَه ِبدوِن طَلَِبِه وهو الْأَولَى ِللْقَاِضي وِإنما اُعتِبر ِفيِه شراِئطُ الشهادِة ِلأَنَّ الْحكْم لَما كَانَ ِفيِه نفُوذُ الْحكِْم علَى الْغيِر غَيِرِه 

  . لَا ينبِغي أَنْ يولَّى الْقَضاَء إلَّا الْموثُوق ِبعفَاِفِه وصلَاِحِه وِديِنِه :أَشبه الشهادةَ الَِّتي توِجب الْحق علَى الْغيِر قَالَ ِفي شرِحِه 

  

   قَولُه ويكُونُ ِمن أَهِل اِلاجِتهاِد  

صها وما أَجمع علَيِه الْمسِلمونَ ِمن ذَِلك وهو أَنْ يكُونَ عاِرفًا ِبالسنِة والْأَحاِديِث ويعِرف ناِسخها ومنسوخها وعامها وخا
.   

  

  هضفَر يدؤفِْسِه أَنْ ين ِمن ِثقي ناِء ِلموِل ِفي الْقَضخِبالد أْسلَا بو لُهقَو   

لدخوِل ِفيِه أَحوطُ وأَسلَم ِللديِن والدنيا ِلما ِفيِه ِمن وقَد دخلَ ِفي الْقَضاِء قَوم صاِلحونَ واجتنبه قَوم صاِلحونَ وترك ا
  .الْخطَِر الْعِظيِم والْأَمِر الْمخوِف 

  

   قَولُه ويكْره الدخولُ ِفيِه ِلمن يخاف الْعجز عنه ولَا يأْمن علَى نفِْسِه الْحيف ِفيِه  

قَاِضياِن ِفي الناِر وقَاٍض ِفي الْجنِة رجلٌ عِلم ِعلْما فَقَضى ِبما عِلم فَهو ِفي الْجنِة ورجلٌ جِهلَ فَقَضى { لسلَام قَالَ علَيِه ا
   .} ِبما جِهلَ فَهو ِفي الناِر ورجلٌ عِلم فَقَضى ِبغيِر ما عِلم فَهو ِفي الناِر 

  

 ا قَوأَلَهسلَا يةَ والِْولَاي طْلُبِغي أَنْ يبنلَا يو لُه   

  .أَي لَا يطْلُبها ِبقَلِْبِه ولَا يسأَلُها ِبِلساِنِه 

ام قَضاَء مِدينِة كَذَا لَأَجبته إلَى ذَِلك وهو لَو ولَّاِني الِْإم: وِفي الْيناِبيِع الطَّلَب أَنْ يقُولَ ِللِْإماِم ولِِّني والسؤالُ أَنْ يقُولَ ِللناِس 
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 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو وهكْرم كُلُّ ذَِلكاَء والْقَض هقَلِّداِم فَيإلَى الِْإم لُغَ ذَِلكبأَنْ ي عطْمفِْسِه { يِكلَ إلَى ناَء والْقَض طَلَب نم
   .} نزلَ علَيِه مِلك يسدده ومن أُجِبر علَيِه 

  

  لَهانُ الْقَاِضي الَِّذي قَبِه ِديوإلَي لَّمساَء يالْقَض قُلِّد نمو لُهقَو   

  وِهي الْخراِئطُ الَِّتي ِفيها السِجلَّات والصكُوك ونصب الْأَوِصياِء والِْقوام ِبأَمواِل الْوقِْف 

  وِننيجساِل الْمِفي ح ظُرنيو لُهقَو   

 ِلِمنيسوِر الْما ِفي أُماِظرن بصن هِلأَن.  

  

   قَولُه فَمن اعترف ِمنهم ِبحق أَلْزمه إياه ومن أَنكَر لَم يقْبلْ قَولَ الْمعزوِل علَيِه إلَّا ِببينٍة  

ذَا قَالَ الْمعزولُ إني حبسته ِبحق لَم يلْتِفت إلَى قَوِلِه ِبدوِن الْبينِة ِلأَنه ِبالْعزِل الْتحق ِبساِئِر الناِس وشهادةُ الْفَرِد غَير يعِني إ
  .مقْبولٍَة لَا ِسيما إذَا كَانت علَى ِفعِل نفِْسِه 

  

    لَم تقُم بينةٌ لَم يعجلْ ِبتخِليِتِه حتى يناِدي علَيِه ويستظِْهر ِفي أَمِرِه قَولُه فَِإنْ 

ي فَِإنْ لَم رضحفَلْي قِبح وسبحفُلَاٍن الْم نفُلَانَ ب طْلُبكَانَ ي نا مامِلِسِه أَيجى ِفي مادناِء أَنْ يدةُ النورصو مصخ لَه رظْه
أَخذَ ِمنه كَِفيلًا ِبنفِْسِه وأَطْلَقَه وِإنما أَخذَ الْكَِفيلَ جواز أَنْ يكُونَ لَه خصم غَاِئب فَاستِحب أَنْ يتوثَّق ِفي ذَِلك ِبأَخِذ 

  .الْكَِفيِل 

  

   ِت الْوقُوِف قَولُه وينظُر ِفي الْوداِئِع وِفي ارِتفَاعا 

  أَي غَلَّاِت الْوقُوِف 

   فَيعملُ علَى  

  حسِب 

   ما تقُوم ِبِه الْبينةُ أَو يعتِرف ِبِه من هو ِفي يِدِه  

وِل ِفي ذَِلكزعلَ الْملُ قَوقْبلَا يو   
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   ِد قَولُه ويجِلس الْحاِكم جلُوسا ظَاِهرا ِفي الْمسِج 

كَي لَا يشتِبه مكَانه علَى الْغرباِء ويستقِْبلُ الِْقبلَةَ ِفي جلُوِسِه ويدعو اللَّه أَنْ يوفِّقَه ويسدده ويقِْبلُ علَى الْخصوِم مفَرغًا 
بغَض أَو اسعن أَو رجض أَو مه لَهخفَِإنْ د ملَه هفْسن مفْهي فَلَم هلَ قَلْبغتفَِة اشِذِه الصإذَا كَانَ ِبه هكِْم ِلأَنالْح نع كَف 

ِضي كَلَام الْخصوِم ولَا يقِْضي وهو جاِئع أَو عطْشانُ أَو حاِقن أَو حاِقب أَو حاِبس أَو مِريض ِلأَنَّ ذَِلك يشِغلُ قَلْبه ولَا يقْ
 لَامِه السلَيِلِه عِشي ِلقَوترلَا ياٍش وم أَو اِكبر وهو } ِشيترالْمو اِشيالر اللَّه نِل } لَعأَه ا ِمنِخذ كَاِتبتِغي أَنْ يبنيو

ع ِبسلْتِلئَلَّا ي بكْتا يى مرثُ ييِبح هقِْعديلَاِح والصفَاِف والْع اجتحي قَد هِة ِلأَنادهِل الشأَه ِمن كُون الْكَاِتبِغي أَنْ يبنيِه ولَي
   .إلَى شهادِتِه 

  

   قَولُه ولَا يقْبلُ هِديةً إلَّا ِمن ِذي رِحٍم محرٍم ِمنه أَو ِممن جرت عادته قَبلَ الْقَضاِء ِبمهاداِتِه  

هلُ وقْبةٌ لَا تومصخ لَه تكَان اِد أَوتعلَى الْمع ادِدي إذَا زهكَذَا الْملُ وقْبلَا ي تا إذَا كَانةٌ أَمومصِللْقَِريِب خ كُني ذَا إذَا لَم
 هتِديه.   

  

   قَولُه ولَا يحضر دعوةً إلَّا أَنْ تكُونَ عامةً  

ِهي دعوةُ الْعرِس : ِفي تفِْسِريها وِقيلَ : ِتي ما لَو عِلم الْمضيف أَنَّ الْقَاِضي لَا يحضرها يعملُها وهذَا أَصح ما ِقيلَ وِهي الَّ
ا لَمهرضحلَا ي أَنَّ الْقَاِضي فيضالْم ِلمع ا لَوم ةُ ِهياصالْخاِن والِْختأَنْ و نيِة باصفِْصلْ ِفي الْخي لَم خيإنَّ الش ا ثُملْهمعي 

 هٍم ِمنرحِحٍم مِلِذي ر أَو ِبينكُونَ ِلأَجت.  

هٍم ِمنرحِحٍم مِلِذي ر تا إلَّا إذَا كَانهِجيبِة لَا يايِفي الِْهدو   

  

 يو اِئزنالْج دهشيو لُهى قَوضرالْم ودع   

ِلأَنَّ ذَِلك ِمن السنِة وِمن حقُوِق الْمسِلِم فَلَا يمنع الْقَضاُء ِمنها وقَد كَانَ النِبي علَيِه السلَام يشهد الْجناِئز ويعود الْمرضى 
   .وهو أَفْضلُ الْحكَّاِم 
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  فيضلَا يو لُهِمِه قَوصونَ خِن ديمصالْخ دأَح   

  .ِلأَنَّ ِفيِه ترك التسِويِة وِفيِه إشارةٌ إلَى أَنه لَا بأْس أَنْ يضيفَهما جِميعا ِلوجوِد التسِويِة 

  

   قَولُه فَِإذَا حضرا ساوى بينهما ِفي الْمجِلِس والِْإقْباِل  

ِفي النظَِر إلَيِهما والْكَلَاِم معهما وينبِغي ِلمن يدخلُ مجِلس الْقَاِضي ِلأَجِل الْخصومِة أَنْ لَا يسلِّم علَى الْقَاِضي فَِإنْ وكَذَا 
ِلِه ولَى قَوع ِزيدلَا ي هابوج ادلَاِمِه فَِإنْ أَرس دِه رلَيع ِجبلَا ي لَّمس ِه ثُملَيع دريلَى الْقَاِضي وع اِهدالش لِّمسيو لَامالس كُملَيع

 فوسأَِبي ي دِعن هدوع ِظرتنلَا يا وِبه كَمِه حلَيى ععدالْم ى غَابتا حِبه كُمحي لَمةَ ونيالْقَاِضي الْب ِمعإذَا س.  

دمحقَالَ ماِبيِع  : وناِرِه كَذَا ِفي الْيضإح ِمن دلَا ب.   

  

   قَولُه ولَا يساِرر أَحدهما ولَا يِشري إلَيِه ولَا يلَقِّنه حجةً  

ا لَما مِدِهملَى أَحع هتوص فَعركَذَا لَا يو افًا لَهعِإضِر وقَلِْب الْآخ را ِلأَنَّ ِفيِه كَسمبرو هِهشدي ِر ِلأَنَّ ذَِلكلَى الْآخع هفَعري 
   تحير وترك حقَّه وكَذَا لَا يضحك ِفي وجِه أَحِدِهما دونَ صاِحِبِه

  

   حبِسِه وأَمره ِبدفِْع ما علَيِه قَولُه فَِإذَا ثَبت الْحق ِعنده وطَلَب صاِحب الْحق حبس غَِرِميِه لَم يعجلْ ِب 

ِلأَنَّ الْحبس إنما هو جزاُء الْمماطَلَِة فَلَا بد ِمن ظُهوِرها وهذَا إذَا ثَبت الْحق ِبِإقْراِرِه ِلأَنه لَا يعِرف كَونه مماِطلًا ِفي أَوِل 
 طَِمع لَّهلَِة فَلَعهى الْوتح هسبِة حنيِبالْب قالْح تا إذَا ثَبأَمو هسبح ذَِلك دعب عنتالَ فَِإذَا امالْم ِحبصتسي اِل فَلَمهِفي الِْإم

ح الْخصماِن فَلَا بأْس أَنْ يردهما ولَا ينفُذُ يثِْبت ِلظُهوِر الْمطِْل ِبِإنكَاِرِه كَذَا ِفي الِْهدايِة وِإذَا طَِمع الْحاِكم ِفي أَنْ يصطَِل
الْحكْم بينهما لَعلَّهما يصطَِلحاِن أَو يعِلمهما أَنَّ الصلْح خير قَالَ عمر رِضي اللَّه عنه ردوا الْخصوم كَي يصطَِلحونَ فَِإنَّ 

واِء يلَ الْقَضِن فَصيترم ِمن أَكْثَر مهدرِغي أَنْ يبنلَا يو اِئنغثُ الضر  

قَولُه فَِإنْ امتنع حبسه ِفي كُلِّ ديٍن لَِزمه بدلًا عن ماٍل حصلَ ِفي يِدِه كَثَمِن الْمِبيِع وبدِل الْقَرِض أَو الْتزمه ِبعقٍْد  
   والْكَفَالَِة كَالْمهِر 

ِلأَنه إذَا حصلَ الْمالُ ِفي يِدِه ثَبت ِغناه وِإنما يحِبسه إذَا كَانَ موِسرا أَما إذَا كَانَ معِسرا لَا يحِبسه وأَما الْمهر فَالْمراد ِبِه 
  .الْمعجلُ دونَ الْمؤجِل 
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 هِبسحلَا يو لُهقَو ى ذَِلكا ِسوِفيم    

  .كَِعوِض الْمغصوِب وأَرِش الِْجناياِت 

  

   إني فَِقري : إذَا قَالَ  

  .إلَّا أَنْ يثِْبت غَِرميه أَنَّ لَه مالًا فَيحِبسه ِحينِئٍذ 

  

   م يظْهر لَه مالٌ خلَّى سِبيلَه قَولُه ويحِبسه شهريِن أَو ثَلَاثَةً ثُم يسأَلُ عنه فَِإنْ لَ 

 قِْديرلْ التثَلَاثٍَة ِبلَاِزٍم ب ِن أَويرهِسِه ِبشبِة حدم قِْديرت سلَيا وظُلْم ذَِلك دعب هسبكُونُ حِة فَيرسيإلَى الْم ظَارالِْإن قحتاس هِلأَن
   الْقَاِضي ِلاخِتلَاِف أَحواِل الناِس ِفيِه فَِمن الناِس من يضِجره الْحبس الْقَِليلُِفيِه مفَوض إلَى رأِْي 

 الْمدِة تقْبلُ ِفي وِمنهم من لَا يضِجره الْكَِثري فَفُوض ذَِلك إلَى رأِْي الْحاِكِم فَِإنْ قَامت الْبينةُ علَى إفْلَاِسِه قَبلَ حبِسِه أَو قَبلَ
 طَِّلعوٌء لَا يبخالٌ مم كُونَ لَهاِز أَنْ يواِرِه ِلجسلَا ياِرِه وسلَى إعع طَِّلعةَ لَا تنيِلأَنَّ الْب ارتخالْم ِهيى ورلُ ِفي أُخقْبلَا تٍة وايِرو

م إذَا حبسه الْقَاِضي الْمدةَ الْمذْكُورةَ وسأَلَ عنه فَأُخِبر ِبِإعساِرِه أَخرجه ِمن الْحبِس ولَا علَيِه الشهود فَلَا بد ِمن حبِسِه ثُ
ذَا إذَا لَمهطُ وواِن أَحاِلاثْنِلِه وِملَ ِبقَوِثقَةٌ ع ِبذَِلك هربلْ إذَا أَخِة بادهإلَى لَفِْظ الش اجتحا إذَا يٍة أَمعازنالَ مالُ حالْح كُني 

 قَالَ الطَّاِلبو ارسالِْإع طْلُوبى الْمعِة : كَانَ ِبأَنْ ادنيِة الْبإقَام ِمن دفَلَا ب وِسرم وه.   

 لُهقَو  

   ولَا يحولُ بينه وبين غُرماِئِه  

بالْح وِجِه ِمنرخ دعأٍَة لَا برلَى امٍل عجِلر نيفَِإنْ كَانَ الد جرخى يتح هونِظرتنلْ يب هونعبتٍة لَا ياجاِرِه ِلحلَ دخِس فَِإنْ د
   .يلَاِزمها ِلما ِفيِه ِمن الْخلْوِة ِبها ولَِكن يبعثُ امرأَةً أَِمينةً تلَاِزمها 

  

  لُهِتِه قَوجوفَقَِة زلُ ِفي نجالر سبحيو   

ِلأَنه ظَاِلم ِباِلامِتناِع عنها ويحبس أَيضا ِفي ديِن مكَاتِبِه وعبِدِه الْمأْذُوِن الْمديوِن ولَا يحبس الْمكَاتب ِلمولَاه ِبديِن الِْكتابِة 
  .ما ِبذَِلك والْحبس إنما هو جزاُء الظُّلِْم ِلأَنه لَا يِصري ظَاِل
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   قَولُه ولَا يحبس واِلد ِفي ديِن ولَِدِه  

لَدا الْوِحقُّهتسٍة فَلَا يقُوبع عون سبلَِد ِلأَنَّ الْحِن الْويِل دا ِلأَجلَوِإنْ عونَ واِلدالْو سبحِني لَا يعوِد يدِه كَالْحياِلدلَى وع 
  والْحبس أَشد ِمن ذَِلك } فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما { والِْقصاِص قَالَ اللَّه تعالَى 

   قَولُه ويحبس إذَا امتنع ِمن الِْإنفَاِق علَيِه  

ي ذَِلك إحياَء الْولَِد والنفَقَةُ لَا تستدرك ِبمِضي الزماِن ِبِخلَاِف ديِن الْولَِد فَِإنه إنما لَا يحبس ِبِه إذَا كَانَ صِغريا فَِقريا ِلأَنَّ ِف
ي ِليو لَها وِغريون صيدإذَا كَانَ الْم ِدينجاِن قَالَ الْخمالز ِضيقُطُ ِبمسلَا ي هِلأَن سبالٌ حِغِري مِللصوِنِه وياُء دقَض لَه وزج

   .الْقَاِضي الْوِلي إذَا امتنع ِمن قَضاِء ديوِنِه 

  

   قَولُه ويجوز قَضاُء الْمرأَِة ِفي كُلِّ شيٍء إلَّا ِفي الْحدوِد والِْقصاِص  

   .اعِتبارا ِلشهادِتها 

  

 و لُهقَو هدا ِعنِبه ِهدقُوِق إذَا شالْقَاِضي إلَى الْقَاِضي ِفي الْح ابلُ ِكتقْبي   

يِريد ِبِه ِمن قَاِضي ِمصٍر إلَى قَاِضي آخر وِمن قَاِضي ِمصٍر إلَى قَاِضي رستاق ولَا يقْبلُ ِكتاب قَاِضي الرستاِق إذَا ورد علَى 
ذَا ِفي الْيناِبيِع وأَما شرطُ الشهادِة فَِلأَنَّ الْقَاِضي الْمكْتوب إلَيِه لَا يعلَم أَنه ِكتاب الْقَاِضي إلَّا ِبها وقَولُه إذَا قَاِضي ِمصٍر كَ

يقْبلُ ِكتاب الْقَاِضي إلَى الْقَاِضي إذَا كَانَ بينهما مِسريةُ شِهد ِبها ِعنده يعِني ِبالْحقُوِق ويرِوي ِبِه ِعنده أَي ِبالِْكتاِب وِإنما 
  .سفَِر ثَلَاثَِة أَياٍم فَصاِعدا أَما إذَا كَانَ أَقَلَّ ِمن ذَِلك لَا تقْبلُ 

إلَى الْآخِر ِفي الْأَحكَاِم كَذَا ِفي الْيناِبيِع ولَو مات وِفي نواِدِر ِهشاٍم إذَا كَانَ ِفي ِمصٍر واِحٍد قَاِضياِن جاز ِكتاب أَحِدِهما 
الْقَاِضي الْكَاِتب أَو عِزلَ قَبلَ وصوِل ِكتاِبِه إلَى الْمكْتوِب إلَيِه لَا يعملُ ِبِه ِلأَنَّ ِكتابه يقُوم مقَام ِخطَاِبِه وِخطَابه بعد الْعزِل 

 تثْبلَا ي أَهفَقَر ابِه الِْكتلَ إلَيصِإنْ وطَلَ وب قَد هِزلَِة ِخطَاِبِه ِلأَنَّ ِخطَابنِبم هابكُونَ ِكتأَنْ ي ِمن جرخِت يوالْم دعبو كْمِبِه ح
وبكْتالْم اتِإنْ مو اِئزج ِزلَ فَذَِلكع أَو ذَِلك دعب الْكَاِتب اتم أَنْ ثُم ِغ لَهبني اَء لَمالْقَض هرغَي ِليوِزلَ وع لًا أَوِه أَوإلَي 

 هقَامم اِمِهمثَِتِه ِلِقيرلَى وع ابفُذُ الِْكتني مصالْخ اتِإنْ كَانَ مِرِه وإلَى غَي بكَت هِلأَن ابلَ الِْكتقْبي  

    خصٍم حِكم ِبالشهادِة وكُِتب ِبحكِْمِه قَولُه فَِإنْ شِهدوا علَى 

 بكْتي رلٍَد آخِفي ب ها ِمنذَهأْخلَى أَنْ يا عطَلَحفَاص ِبذَِلك أَقَر ةً أَونيب لَى ذَِلكع أَقَامٍل أَلْفًا وجلَى رى ععلٌ ادجر هتورص
  .ك الْقَاِضي مخافَةَ أَنْ ينِكره فَيأْخذُه ِبالِْكتاِب هذَا الْقَاِضي ِكتابا إلَى ذَِل
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  كَمحي ٍم لَمصِة خرضِر حيوا ِبغِهدِإنْ شو لُهقَو   

لُهقَوالْقَاِضي الْكَاِتِب و دوا ِعنِهدإنْ ش أَي   

ا وِه ِبهإلَي وبكْتالْم كُمحِة ِليادهِبالش بكَتو هدِعن كُني ا لَما مندِعن وزجاِئِب لَا يلَى الْغاَء عا ِلأَنَّ الْقَضِبه كُمحا يمِإن
ع ِبذَِلك ِهدش هفَكَأَن قاِت الْحِه ِفي إثْبلَيِة عادهِزلَِة الشنِبم هاباُء كَانَ ِكتالْقَض زجي ِإذَا لَمو اِضرح مصِه خلَي.   

  

   قَولُه ولَا يقْبلُ الِْكتاب إلَّا ِبشهادِة رجلَيِن أَو رجٍل وامرأَتيِن  

  .ِلأَنَّ الِْكتاب يشِبه الِْكتاب فَلَا يثْبت إلَّا ِبحجٍة تامٍة 

  

    قَولُه ويِجب أَنْ يقْرأَه علَيِهم ِليعِرفُوا ما ِفيِه 

  أَو يعِلمهم ِبِه ِلأَنه لَا شهادةَ ِبدوِن الِْعلِْم 

  ِهمإلَي هلِّمسيو ِتِهمرضِبح هِتمخي ثُم   

ِم ِبحتالْخاِب وا ِفي الِْكتم ٍد ِلأَنَّ ِعلْممحمِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهو ِيريغالت مهوتلَا ي كَذَا ِحفْظُ كَيا ومهدطٌ ِعنرش ِتِهمرض
  .ما ِفي الِْكتاِب أَيضا ِعندهما شرطٌ 

 فوسو يقَالَ أَبلَ أَِبي : وقَو ِسيخرالس ارتاخو همتخو هابذَا ِكتأَنَّ ه مهِهدشطُ أَنْ يرالشطًا ورش ذَِلك ٌء ِمنيش سلَي
: سف ولَا يفْتحه حتى يسأَلَهم ِعند أَِبي حِنيفَةَ عما ِفي الِْكتاِب ويقُولُ هلْ قَرأَه علَيكُم وهلْ ختمه ِبحضرِتكُم فَِإنْ قَالُوا يو

ِتنرضِبح همتخ ا أَوِتنرضِبح هِتمخي لَما ونلَيع أَهقَر ِإنْ قَالُوا لَا أَوو هحفْتا لَا ينلَيع أْهقْري لَما و : همتخا ونلَيع أَهقَر معن
  .ِبحضرِتنا فَتحه ِحينِئٍذ 

  

   قَولُه وِإذَا وصلَ إلَى الْقَاِضي لَم يقْبلْه إلَّا ِبحضرِة الْخصِم  

اِء الشِزلَِة أَدنِبم هٍع ِلأَندإلَّا ِبم تثْبةُ لَا تادهالشةٌ وادهش هِلأَن وِد لَههشوِر الْمضح ا ِمنضأَي دلَا بوِرِه وضح ِمن دِة فَلَا باده
  .وخصٍم 
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تاب فُلَاٍن الْقَاِضي سلَّمه إلَينا ِفي مجِلِس حكِْمِه وقَرأَه قَولُه فَِإذَا سلَّمه الشهود إلَيِه نظَر إلَى ختِمِه فَِإنْ شِهدوا أَنه ِك 
   علَينا وختمه فَضه ِحينِئٍذ وقَرأَه علَى الْخصِم وأَلْزمه ما ِفيِه 

لَو سلَّمه ِفي غَيِر ذَِلك الْمجِلِس لَا يِصح كَذَا ِفي ومعنى قَوِلِه ِفي مجِلِس حكِْمِه أَي ِفي مجِلٍس يِصح حكْمه ِفيِه حتى 
  .ذَِلك ِعندهما : شاهانْ وقَولُه وقَرأَه علَينا فَلَا بد ِمن أَنْ يقُولُوا 

 فوسو يقَالَ أَبذَا: ووا أَنَّ هِهدإذَا ش   

   .قَرأَه علَينا : لَم يقُولُوا ِكتاب فُلَاٍن الْقَاِضي قَِبلَه وِإنْ 

  

   قَولُه ولَا يقْبلُ ِكتاب الْقَاِضي إلَى الْقَاِضي ِفي الْحدوِد والِْقصاِص  

مطَّ فَيالْخ ِبهشطَّ يةٌ ِلأَنَّ الْخهباِب الْقَاِضي إلَى الْقَاِضي شِفي ِكتِة وهبقُطَاِن ِبالشسا يمهالْقَاِضي ِلأَن ِمن كُني لَم هأَن ِكن
   .والْحدود تدرأُ ِبالشبهاِت 

  

  ِه ذَِلكإلَي ضفَواِء إلَّا أَنْ يلَى الْقَضع ِلفختسِللْقَاِضي أَنْ ي سلَيو لُهقَو   

 الْوِكيِل وِلأَنَّ الشيَء لَا يتضمن ِمثْلَه كَالْوِكيِل لَا يجوز لَه أَنْ يوكِّلَ إلَّا إذَا ِلأَنه قَلَّد الْقَضاَء دونَ التقِْليِد ِفيِه فَصار كَتوِكيِل
الَِة علَى أَنَّ الْقَاِضي ِفي ولِّ من ِشئْت فَِإنه يتمكَّن ِمن اِلاسِتخلَاِف وِمن الدلَ: لَه اعملْ ِبرأِْيك وهنا إذَا قَالَ لَه الِْإمام : ِقيلَ 

معنى الْوِكيِل أَنه لَا يجوز أَنْ يحكُم ِفي غَيِر الْبلَِد الَِّذي جِعلَ إلَيِه كَما لَا يجوز ِللْوِكيِل أَنْ يتصرف إلَّا ِفيما جِعلَ إلَيِه فَِإنْ 
الْأَو ِر ِمنضحِبم لَفختسى الْمقَض وهِل والْأَو أْير رضح هكَالَِة ِلأَنا ِفي الْوكَم ازلُ جالْأَو ازفَأَج لَفختسى الْمقَض ِل أَو

أَنهم نواب عن جماعِة الْمسِلِمني الشرطُ واعلَم أَنَّ الْقُضاةَ لَا ينعِزلُونَ ِبموِت الْأُمراِء ولَا الْأُمراُء والْقُضاةُ ِبموِت الْخِليفَِة ِل
   .وهم باقُونَ ولَا ينعِزلُ السلْطَانُ ِبموِت الْخِليفَِة كَذَا ِفي النهايِة 

  

 الس أَو ابالِْكت اِلفخإلَّا أَنْ ي اهضأَم راِكٍم آخح كْمإلَى الْقَاِضي ح ِفعِإذَا رو لُهلًا لَا قَوكُونَ قَوي أَو اعمالِْإج ةَ أَون
   دِليلَ علَيِه 

واستشِهدوا شِهيديِن ِمن { مخالَفَةُ الِْكتاِب ِمثْلُ الْحكِْم ِبِحلِّ متروِك التسِميِة عمدا والْحكْم ِبشاِهٍد ويِمٍني ِلقَوِلِه تعالَى 
 اِلكُمِرج {خمِمثْلُ و اعمالِْإجو لُهقَوِب ويسِن الْمِعيِد بس بذْهم وا هقِْد كَمفِْس الْعطَلَّقَِة ثَلَاثًا ِبنِة كَِحلِّ الْمنالَفَةُ الس

   .تجِويِز بيِع أُمهاِت الْأَولَاِد 
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   قَولُه ولَا يقِْضي الْقَاِضي علَى غَاِئٍب  

ي هِه ِلأَنلَياُء عالْقَض وزجفَكَذَا لَا ي اُء لَهالْقَض وزجلَا ي اِئبِلأَنَّ الْغاِء والْقَض هجو ِبهتشِم فَيصالْخ ِمن كَارالِْإنو ارِملُ الِْإقْرتح.  

  

  هقَامم قُومي نم رضحإلَّا أَنْ ي لُهقَو   

صن نم ِكيِل أَوالْقَاِضيكَالْو هب   

  

   قَولُه وِإذَا حكَّم رجلَاِن رجلًا ِليحكُم بينهما ورِضيا ِبحكِْمِه جاز إذَا كَانَ الْمحكَّم ِبِصفَِة الْحاِكِم  

شهادِة وقْت التحِكيِم والْحكِْم حتى لَو كَانَ وقْت ِبأَنْ لَم يكُن كَاِفرا ولَا عبدا ولَا صِبيا ويشترطُ أَنْ يكُونَ ِمن أَهِل ال
التحِكيِم عبدا ثُم أُعِتق أَو صِبيا فَبلَغَ أَو كَاِفرا فَأَسلَم وحكَم لَا ينفُذُ حكْمه ويروى أَنه كَانَ بين عمر وأُبي بِن كَعٍب 

اللَّه ِضير ا أَِمريفَآِتيك ي ثْت إلَيعلَّا به رمِلع ديا فَقَالَ زِهمإلَي جرفَخ اهيثَاِبٍت فَأَت نب ديا زمهنيا بكَّمةٌ فَحماصخا ممهنع 
قَالَ عمر هذَا أَولُ الْجوِر وكَانت الْيِمني علَى عمر فَقَالَ الْمؤِمِنني فَقَالَ عمر ِفي بيِتِه يؤتى الْحكْم فَأَلْقَى ِلعمر ِوسادةً فَ

نا وهنع ِمِننيؤالْم ِفي أَِمريعلْ نب يفَقَالَ أُب ِلفلْ أَحِني بتلَِزم ِمنيي رمفَقَالَ ع ِمِننيؤالْم ا أَِمريهنت عفَيأَع لَو يِلأُب ديز قُهدص
وهذَا دِليلٌ علَى جواِز التحِكيِم ودِليلٌ علَى أَنَّ الِْإمام لَا يكُونُ قَاِضيا ِفي حق نفِْسِه وِإنما حكَّماه ِلِفقِْهِه وقَد كَانَ معروفًا 

لَيِه ويأْخذُ ِبِركَاِبِه إذَا أَراد أَنْ يركَب وقَالَ هكَذَا أُِمرنا ِبأَنْ نصنع ِبالِْفقِْه ِفيِهم حتى رِوي أَنَّ ابن عباٍس كَانَ يختِلف إ
إذَا { قَوِلِه علَيِه السلَام ِبفُقَهاِئنا فَيقَبلُ زيد يده ويقُولُ هكَذَا أُِمرنا أَنْ نصنع ِبأَشراِفنا وأَما وضع زيٍد الِْوسادةَ ِلعمر فَامِتثَالٌ ِل

 وهٍم فَأَكِْرمقَو كَِرمي اكُملَى } أَتِليلٌ عِر دولُ الْجذَا أَوِلِه هِفي قَوقِْت وذَا الْوِفي ه هنع اللَّه ِضير رمع هِسنحتسي ا لَممِإنو
ِن ويمصالْخ نيِة بِويسوِب التجو لَه نيكَالْقَاِضي فَب سذَا لَيِفي ه كَّمحأَنَّ الْم هدِعن قَعو ٍد لَِكنيلَى زفَى عخي ذَِلك كُني لَم

   .عمر رِضي اللَّه عنه أَنه ِفي حق الْخصميِن كَالْقَاِضي 

  

 بالْعالْكَاِفِر و ِكيمحت وزجلَا يو لُهقَو ِبيالصالْفَاِسِق ووِد ِفي قَذٍْف ودحالْمو يِد الذِّم   

   .ِلانِعداِم أَهِليِة الْقَضاِء ِمنهم اعِتبارا ِبأَهِليِة الشهادِة 

  

   قَولُه وِلكُلِّ واِحٍد ِمن الْمحكَّميِن أَنْ يرِجع ما لَم يحكُم علَيِهما  

  .أَنه مقَلَّد ِمن ِجهِتِهما فَلَا يحكُم إلَّا ِبِرضاهما ِل
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   قَولُه فَِإذَا حكَم لَِزمهما  

  .يعِني إذَا حكَم علَيِهما قَبلَ الرجوِع ِلصدوِر حكِْمِه عن ِولَايٍة علَيِهما 

  

    الْقَاِضي فَوافَق مذْهبه أَمضاه قَولُه وِإذَا رِفع ذَِلك الْحكْم إلَى 

 ِلذَِلك سلَي هبذْهم اِلفخي رإلَى قَاٍض آخ ِفعر لَو ها أَننهاِئِه هضةُ إمفَاِئدِه وجالْو لَى ذَِلكاِمِه عرإب قِْضِه ثُمةَ ِفي نلَا فَاِئد هِلأَن
ا أَمِفيم قْضذَا الْقَاِضي الْقَاِضي النه اهض.  

  

  طَلَهأَب الَفَهِإنْ خو لُهقَو   

   .ِلأَنه حكْم لَم يصدر عن ِولَايِة الِْإماِم وِإنْ حكَّما رجلَيِن فَلَا بد ِمن اجِتماِعِهما 

  

   قَولُه ولَا يجوز التحِكيم ِفي الْحدوِد والِْقصاِص  

أَنه لَا ِولَايةَ لَهما علَى دِمِهما وِلهذَا لَا يمِلكَاِن إباحته وِلأَنَّ الْحدود والِْقصاص يسقُطَاِن ِبالشبهِة ونقْصانُ ِولَايِة الْمحكَِّم ِل
  .شبهةٌ ِفي الْمنِع ِمنه كَشهادِة النساِء مع الرجاِل 

  .لذَِّخريِة تجوز ِفي الِْقصاِص ِلأَنه ِمن حقُوِق الِْعباِد وِفي ا

  

  هكْمفُذْ حني اِقلَِة لَملَى الْعِة عيِبالد اِكمى الْحطَِأ فَقَضِم الْخا ِفي دكَّمِإذَا حو لُهقَو   

 ِمن ِكيمحإذْ لَا ت ِهملَيع ةَ لَهلَا ِولَاي هِلأَن ِتِهمِجه.  

  

   قَولُه ويجوز أَنْ يسمع الْبينةَ ويقِْضي ِبالنكُوِل  

   .وكَذَا ِبالِْإقْراِر ِلأَنه حكْم مواِفق ِللشرِع 

  

   قَولُه وحكْم الْحاِكِم ِلأَبويِه وولَِدِه وزوجِتِه باِطلٌ  

كَِّم وحالْم كْمح أَي كَما إذَا حِة ِبِخلَاِف ممهِل التِلأَج ماُء لَهالْقَض ِصحكَذَا لَا يو ملَه هتادهلْ شقْبت لَم ها ِلأَنِميعلَّى جوالْم
 ِة فَكَذَِلكمهِتفَاِء التِلان ِهملَيع هتادهلُ شقْبت هِلأَن وزجي هفَِإن ِهملَيعلَمأَع اَللَّهِة واياُء كَذَا ِفي الِْهدالْقَض   
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   القسمة  كتاب 

 اللَّه هِحماِء قَالَ رِصبِديلُ الْأَنعتقُوِق والْح ِييزمةُ تمالِْقس  

   ناِس ِبغيِر أَجٍر ينبِغي ِللِْإماِم أَنْ ينصب قَاِسما يرزقُه ِمن بيِت الْماِل ِليقِْسم بين ال 

ِلأَنَّ الِْقسمةَ ِمن ِجنِس عمِل الْقَضاِء ِمن حيثُ إنه يِتم ِبها قَطْع الْمنازعِة وِإنما يرزقُه ِمن بيِت الْماِل ِلأَنَّ منفَعةَ نصِب 
  بيِت ماِلِهم غُرما ِبغنٍم الْقَاِسِم تعم الْكَافَّةَ فَكَانت ِكفَايته ِفي 

   قَولُه فَِإنْ لَم يفْعلْ نصب قَاِسما يقِْسم ِبالْأَجِر  

   .معناه ِبأَجٍر علَى الْمتقَاِسميِن ِلأَنَّ النفْع لَهم علَى الْخصوِص 

  

   الِْقسمِة قَولُه ويِجب أَنْ يكُون عدلًا مأْمونا عاِلما ِب 

 فيالْح هلَ ِمنصح كَذَِلك كُني إذَا لَم هِة ِلأَنمكَاِم الِْقسا ِبأَحاِلماِس عالن نيا با ِفيماللَِّه أَِمين نيبو هنيا بلًا ِفيمدِني ععي.   

  

   ٍد قَولُه ولَا يجِبر الْقَاِضي الناس علَى قَاِسٍم واِح 

أَي لَا يجِبرهم علَى أَنْ يستأِْجروه ِلأَنَّ ِفي إجباِرِهم علَى ذَِلك إضرارا ِبِهم ِلأَنه ربما يطْلُب ِمنهم ِزيادةً علَى أَجِر الِْمثِْل 
 ِبِهم دقَاعتيو.  

  

   قَولُه ولَا يترك الْقُسام يشتِركُونَ  

ِلأَنهم إذَا اشتركُوا تحكَّموا علَى الناِس ِفي الْأَجِر وتقَاعدوا عنهم وِعند عدِم اِلاشِتراِك يتبادر كُلٌّ ِمنهم إلَى ذَِلك خشيةَ 
   .الْفَوِت فَترخص الْأُجرةُ 
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   رُءوِس ِعند أَِبي حِنيفَةَ قَولُه وأُجرةُ الِْقسمِة علَى عدِد ال 

 بعصتا يمبراِحِب الْكَِثِري ولُ ِلصصحا ياِحِب الْقَِليِل ِمثْلُ ملُ ِلصصحلَ يمِلأَنَّ الْع تفَاوتلَا ي وهِييِز وملٌ ِبالتقَابم رِلأَنَّ الْأَج
قَدظَِر إلَى الْقَِليِل وِبالن ابِييِز الِْحسمِل التِبأَص كْمالْح لَّقعتفَي هارِتباع ذَّرعتفَي رالْأَم ِكسعني .  

  

   قَولُه وقَالَ أَبو يوسف ومحمد علَى قَدِر الْأَنِصباِء  

زالْواِل وِة الْكَيرِرِه كَأُجِبقَد رقَدةُ الِْملِْك فَينؤم هفِْر الِْبئِْر ِلأَنا ِفي حكَِة قُلْنرتشفِْر الِْبئِْر الْمحاِب : اِن ورقِْل التلٌ ِبنقَابم رالْأَج
ابلٌ ِبعمِل الْكَيِل هو علَى الِْخلَاِف وِإنْ لَم يكُونا لَها فَالْأَجر مقَ: وهو لَا يتفَاوت والْكَيلُ والْوزنُ إنْ كَانا ِللِْقسمِة ِقيلَ 

 رِر فَالْأَجالْقَد لُومعالْكُلُّ م ِصريِلي ِكيلَها ِليانسإن رأَمِكيلًا وا ميرتِة ِبأَنْ اشما ِللِْقسكُوني ِإنْ لَما ولُنقَوو تفَاوتي وهِن وزالْوو
   .علَى قَدِر الْأَنِصباِء 

  

ذَا حضر الشركَاُء ِعند الْقَاِضي وِفي أَيِديِهم دار أَو ضيعةٌ ادعوا أَنهم وِرثُوها عن فُلَاٍن لَم يقِْسمها الْقَاِضي قَولُه وِإ 
   ِعند أَِبي حِنيفَةَ حتى يِقيموا الْبينةَ علَى موِتِه وعدِد ورثَِتِه 

ى ِلأَنَّ الِْقسقْضيا وِفيه اهايصفُذُ ونةٌ يادِزي ثَتدح ى لَوتِة حملَ الِْقسلَى ِملِْكِه قَبقَاةٌ عبِركَةَ مِت ِلأَنَّ التيلَى الْماٌء عةَ قَضم
الِْإقْرار لَيس ِبحجٍة علَيِه فَلَا بد ِمن الْبينِة ِبِخلَاِف ديونه ِمنها ِبِخلَاِف ما بعد الِْقسمِة وِإذَا كَانت قَضاًء علَى الْميِت فَ

  .الْمنقُوِل وساِئِر الْعروِض إذَا ادعوها ِمرياثًا بينهم أَنه يقِْسمها وِإنْ لَم يِقيموا الْبينةَ ِلأَنه يخشى علَيها التوى 

  عقَار فَهو محصن ِبنفِْسِه وأَما الْ

  دمحمو فوسو يقَالَ أَبو لُهقَو : اِفِهمِترا ِباعهقِْسمي   

لِْك والِْإقْرار أَمارةُ الصدِق ويذْكُر ِفي ِكتاِب الِْقسمِة أَنه قَسمها ِبقَوِلِهم ِلأَنَّ الدار ِملْكُهم ِفي الْحاِل الظَّاِهِر إذْ الْيد دِليلُ الِْم
ولَا مناِزع لَهم فَيقِْسمها بينهم كَما ِفي الْمنقُوِل الْموروِث والْعقَاِر الْمشترى وهذَا ِلأَنه لَا منِكر ولَا بينةَ إلَّا علَى الْمنِكِر 

 ِملْك الْمشتِري لَيس ِفي حكِْم ِملِْك الْباِئِع بلْ هو ِملْك مستأْنف أَلَا ترى أَنه لَا يرد علَى باِئٍع ِبعيٍب والْفَرق ِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ
ِف الِْمرياِث فَِإنَّ التِركَةَ ِفيِه باِقيةٌ علَى حكِْم فَِإذَا قَسمها بينهم كَانَ ذَِلك تصرفًا علَيِهم ولَا يكُونُ تصرفًا علَى الْباِئِع ِبِخلَا

ِملِْك الْميِت والْواِرثُ يخلُفُه ِفيِه أَلَا ترى أَنه يرد الْواِرثُ علَى باِئِع الْميِت ِبالْعيِب فَالِْقسمةُ ِفيها تصرف علَى الْميِت ونقْلُ 
  .ن حكِْم ِملِْكِه إلَى ِملِْك الْورثَِة وذَِلك لَا يجوز ولَا يصدقُونَ علَى انِتقَاِل الِْملِْك إلَيِهم إلَّا ِببينٍة الشيِء ِم
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   قَولُه ويذْكُر ِفي ِكتاِب الِْقسمِة 

 ِلِهما ِبقَوهمقَس هأَن   

مالِْقس كْمأَنَّ ح هتفَاِئدِت ويإلَى الْم كْمى الْحدعتِة ينيِبالْب تى كَانتاِر فَمِبالِْإقْر ِة أَونيِبالْب تا إذَا كَانم نيب ِلفتخِة ي
أَو اتهأُمو وهربدم قتعلَا يو هأَترام ِبنيى لَا تتح ِهملَيع ِصرقْتاِر يِبالِْإقْرو لَمعن ا لَمِت ِلأَنيلَى الْمالَِّذي ع نيِحلُّ الدلَا يلَاِدِه و

 موهدعلَا ي مهارِإقْرو اِرِهمِبِإقْر اهنِلما عمِإنِة ونيِبالْب هتوم.  

  

 عقَاِر ادى الْعا ِسوِمم كرتشالُ الْمِإذَا كَانَ الْمو لُها قَوِميعج ِلِهمِفي قَو همقَس ِرثُوهو مها أَنو   

يعِني إذَا كَانَ عروضا أَو شيئًا ِمما ينقَلُ ِلأَنَّ ِفي ِقسمِتِه ِحفْظًا ِللْميِت ِلأَنه يحتاج إلَى الِْحفِْظ فَِإذَا قَسم حِفظَ كُلُّ واِحٍد 
و لَ لَهصا حم مهفِْسِه ِمنفُوظٌ ِبنحم قَارالْع.  

  

  مهنيب همقَس هورتاش مهقَاِر أَنا ِفي الْعوعِإنْ ادو لُهقَو   

 اهنذَكَر قَدو.  

  

   ِفِهم قَولُه وِإنْ ادعوا الِْملْك ولَم يذْكُروا كَيف انتقَلَ إلَيِهم قَسمه بينهم ِباعِترا 

 اِفِهمِترِباع مهنيب مقْسي هفَِإن ِرِهمغَي ِتقَالَ الِْملِْك ِفيِه ِمنونَ انعدلَا يو ملَه ِملْك هونَ أَنعدي ِديِهمِفي أَي قَارإذَا كَانَ الْع اهنعم
ِإنهم ما أَقَروا ِبالِْملِْك ِلغيِرِهم وهِذِه ِروايةُ ِكتاِب الِْقسمِة وِفي الْجاِمِع الصِغِري لَا ِلأَنه لَيس ِفي الِْقسمِة قَضاٌء علَى الْغيِر فَ

 ِرِهميكُونَ ِلغاِل أَنْ يِتمةَ ِلاحنيوا الْبِقيمى يتا حهقِْسمي.  

  

اِء ينتِفع ِبنِصيِبِه قَسم ِبطَلَِب أَحِدِهم وِإنْ كَانَ أَحدهم ينتِفع والْآخر يتضرر ِلِقلَِّة قَولُه وِإذَا كَانَ كُلُّ واِحٍد ِمن الشركَ 
 قِْسمي الْقَِليِل لَم اِحبص ِإنْ طَلَبو مالْكَِثِري قَس اِحبص ِصيِبِه فَِإنْ طَلَبن   

   فَاعتِبر طَلَبه والثَّاِني متعنت ِفي طَلَِبِه فَلَم يعتبر وقَولُه وِإنْ طَلَب صاِحب الْقَِليِل لَم يقِْسمِلأَنَّ الْأَولَ منتِفع ِبِه 

 مهنيأَةُ بايهالْم ِجبت لَِكنو.  
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   ا ِبتراِضيِهما قَولُه وِإذَا كَانَ كُلُّ واِحٍد ِمنهم يتضرر لَم يقِْسم إلَّ 

   .ِلأَنَّ الْجبر علَى الِْقسمِة ِلتكِْميِل الْمنفَعِة وِفي هذَا تفِْويتها ويجوز ِبتراِضيِهما ِلأَنَّ الْحق لَهما 

  

   قَولُه ويقِْسم الْعروض إذَا كَانت ِمن ِصنٍف واِحٍد  

ت ةَ ِهيمِلأَنَّ الِْقس أَو ابوالد اِب أَوالثِّي ِم أَونالْغ قَِر أَوالْب كَالِْإِبِل أَو ذَِلكاِحِد وِف الْونِفي الص ِكنمي ذَِلكقُوِق والْح ِييزم
   .الِْحنطَِة أَو الشِعِري يقِْسم كُلَّ ِصنٍف ِمن ذَِلك علَى ِحدٍة 

  

  قِْسملَا يو لُها قَواِضيِهمرٍض إلَّا ِبتعا ِفي بمهضعاِن بسالِْجن   

  .ِلأَنه لَا اخِتلَاطَ بين الِْجنسيِن فَلَا تقَع الِْقسمةُ تمِييزا بلْ تقَع معاوضةً وسِبيلُها التراِضي دونَ جبِر الْقَاِضي 

  

    يقِْسم الرِقيق لَا: قَولُه وقَالَ أَبو حِنيفَةَ  

يعِني ِبانِفراِدِه فَِإنْ كَانَ معه شيٌء آخر قَسم ِباِلاتفَاِق قَالَ ِفي الْيناِبيِع إنما لَا يقِْسم إذَا طَلَب الِْقسمةَ بعض الشركَاِء دونَ 
 ازج اِضيِهمرِبت تا إذَا كَانٍض أَمعب.  

  

 لُهقَو اِهرولَا الْجو    

الْمتفَاِوتةَ كَاللُّؤلُِؤ والْياقُوِت والزبرجِد ِلأَنَّ هِذِه أَجناس مختِلفَةٌ لَا ينقَِسم بعضها ِفي بعٍض وأَما إذَا انفَرد ِجنس ِمنها 
الرِقيق فَلَا يمِكن ِفيِه ضبطُ الْمساواِة ِلأَنَّ الْمعاِني الْمبتغاةَ ِمنهم الْعقْلُ والْفَِطنةُ فَالتعِديلُ ِفيِه يمِكن فَيجوز ِقسمته وأَما 

ملَا ي ذَِلكلُِق والْخ نسحفَاُء والْوةُ واعجالشو قدالصو قَارالْوالُ وِتماِلاحِة وملَى الِْخدع ربالصوا وارِه فَصلَيع قُوفالْو ِكن
كَالْأَجناِس الْمختِلفَِة وقَد يكُونُ الْواِحد ِمنهم خيرا ِمن أَلٍْف ِمن ِجنِسِه قَالَ الشاِعر ولَم أَر أَمثَالَ الرجاِل تفَاوتا إلَى الْفَضِل 

ِلأَنَّ التاِحِد وِبو أَلْف دى عتاِئِر حِلِف ِبِخلَاِف ستخِس الْمكَالِْجن ارِة فَصاِطناِني الْبعِت الْمفَاوِلت فَاِحش ِميِفي الْآد تفَاو
ِني آدب ثَى ِمنالْأُنو ى أَنَّ الذَّكَررِس أَلَا تاِد الِْجنحات دِقلُّ ِعنا يِفيه تفَاواِت ِلأَنَّ التانويالْح ساِت ِجنانويالْح ِمناِن وسِجن م

 اِزيكٍْر الرو با قَالَ أَبعبت ِقيقلَ ِفيِه الرخأَدو ما قَسِرهغَياِب والثِّي ِمن اهٌء ِسويِقيِق شالر عِل إذَا كَانَ مقَالَ ِفي الْأَصو اِحدو
 :اِضي الْمرلَى تولٌ عمحذَا مهو لَّاِك ِبذَِلك.  

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبا : وِم قُلْننغِقيِق الْمرِم ونالْغا ِفي الِْإِبِل وِس كَماِد الِْجنحِلات ِقيقالر قِْسمِم: ينغالْم ِقيقر   

   .لِْإماِم بيعها وِقسمةُ ثَمِنها وهنا يتعلَّق ِبالْعيِن والْماِليِة تبع فَافْترقَا إنما قُِسم ِلأَنَّ حق الْغاِنِمني ِفي الْماِليِة حتى كَانَ ِل
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   قَولُه ولَا يقْسم حمام ولَا ِبئْر ولَا رحا إلَّا أَنْ يتراضى الشركَاُء  

   .ماِل الضرِر ِفي الطَّرفَيِن إذْ لَا ينتفَع ِبكُلِّ ِقسٍم ِمنها وكَذَا الْحاِئطُ بين الداريِن ِلاشِت

  

قَولُه وِإذَا حضر واِرثَاٍن وأَقَاما الْبينةَ علَى الْوفَاِة وعدِد الْورثَِة والدار ِفي أَيِديِهم ومعهم واِرثٌ غَاِئب قَسمها الْقَاِضي  
   لَِب الْحاِضِرين ونصب ِللْغاِئِب وِكيلًا يقِْبض نِصيبه ِبطَ

 هِصيبن قِْبضا يِصيو لَه بصنيو قِْسمي ِبياِئِب صكَانَ الْغكَانَ م كَذَا لَوو.  

  

  ِدِهمِة أَحبغَي عم قِْسمي لَم ِرينتشوا مِإذَا كَانو لُهقَو   

  نْ أَقَاموا الْبينةَ علَى الشراِء وِإ

  قِْسمي لَم هٌء ِمنيش اِئِب أَواِرِث الْغِد الْوِفي ي قَارِإنْ كَانَ الْعو   

نه مصلَا خو مصخ هنكُونَ عإلَّا أَنْ ي وزجاِئِب فَلَا يِد الْغقَاقًا ِليِتحِة اسما ِلأَنَّ ِفي الِْقس.  

  

  قِْسمي لَم اِحداِرثٌ وو رضِإنْ حو لُهقَو   

وِإنْ أَقَام الْبينةَ ِلأَنه لَا بد ِمن حضوِر خصميِن ِلأَنَّ الْواِحد لَا يصلُح مخاِصما ومخاصما فَكَذَا مقَاِسما ومقَاسما ِبِخلَاِف ما 
اِضركَذَا إذَا كَانَ الْحةُ ونيالْب تإذَا أُِقيم مقَسا وِصيِغِري والْقَاِضي ِللص بصا نِغريص اِئبالْغا وكَِبري اِضرِن فَِإنْ كَانَ الْحياثْن 

ةَ عنيا الْبأَقَامةَ وما الِْقسا طَلَبِبالثُّلُِث ِفيه ى لَهوصمو اِرثٌ كَِبريو رضِة إذَا حِصيالْواِث ولَى الِْمري.   

  

   قَولُه وِإذَا كَانت دور مشتركَةٌ ِفي ِمصٍر واِحٍد قُِسمت كُلُّ داٍر علَى ِحدِتها ِفي قَوِل أَِبي حِنيفَةَ  

تِلفَِة إلَّا أَنْ يتخاِس الْمنِزلَِة الْأَجنِلفَةَ ِبمتخالْم ورِلأَنَّ الد لَى ذَِلكا عواضر.  
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  دمحمو فوسو يقَالَ أَبو لُها : قَوهمٍض قَسعا ِفي بِضهعةَ بمِقس ملَه لَحإنْ كَانَ الْأَص   

ا إلَى اخظَرى ننعم اسنى أَجكْنلَ السا إلَى أَنَّ أَصظَرةً نورصا وماس اِحدو سا ِجنهى ِلأَنكْنوِه السجوقَاِصِد وِتلَاِف الْم
فَيفَوض الترِجيح إلَى الْقَاِضي وِفي التقِْييِد ِبقَوِلِه ِفي ِمصٍر واِحٍد إشارةٌ إلَى أَنَّ الداريِن إذَا كَانتا ِفي ِمصريِن لَا يجتِمعاِن ِفي 

ِهلَاٍل عنهما وعن محمٍد تقْسم إحداهما ِفي الْأُخرى والْبيوت تقْسم ِقسمةً واِحدةً سواٌء الِْقسمِة ِعندهما وِهي ِروايةُ 
 ِسريا يمهنيا بِفيم تفَاوالَّ ِلأَنَّ التحِفي م لٍَّة أَوحِفي م تكَان.   

  

   و دار وحانوت قَسم كُلَّ واِحٍد ِمنهما علَى ِحدِتِه قَولُه وِإذَا كَانت دار وِضيعةٌ أَ 

ِلاخِتلَاِف الِْجنِس ِلأَنَّ الدار والضيعةَ ِجنساِن وقَد بينا أَنَّ الِْجنسيِن لَا يقْسم بعضهما ِفي بعٍض ِلأَنَّ الِْقسمةَ تمِييز أَحِد 
ن الْآخِر ولَا اخِتلَاطَ بين الِْجنسيِن ثُم إنَّ الشيخ رِحمه اللَّه جعلَ الدار والْحانوت ِجنسيِن وهكَذَا ذَكَر الْخصاف الْحقَّيِن ِم

.  

ايأَلَِة ِروسلُ ِفي الْمعجفَي اِحدو سا ِجنمهلَى أَنلُّ عدا يِل مِفي الْأَصاِن وت.   

  

  هقِْسما يم روصِغي ِللْقَاِسِم أَنْ يبنيو لُهقَو   

نِصيب فُلَاٍن كَذَا ونِصيب فُلَاٍن كَذَا ِليرفَع ِتلْك الْكَاغَدةَ إلَى الْقَاِضي حتى : ِليمِكنه ِحفْظُه يعِني يكْتب علَى كُلِّ كَاِغدٍة 
  .راع بينهم ِبنفِْسِه يتولَّى الِْإقْ

وِفي الْحواِشي معناه يصور ما يقِْسمه ِقطَعا ويسويِه علَى ِسهاِم الْمقْسوِم علَيِهم ويعتِبر أَقَلَّ الْأَنِصباِء حتى لَو كَانَ سدسا 
رباعا ِليمِكن الِْقسمةُ وِإنْ كَانَ ِلأَحِدِهم سدس وِلآخر ثُلُثٌ وِللْآخِر ِنصف جعلَه ِستةَ جعلَه أَسداسا وِإنْ كَانَ ربعا جعلَه أَ

قُرعةً ويلِْقيها ِفي كُمِه فَمن أَسهٍم ويلَقِّب نِصيبا ِبالْأَوِل واَلَِّذي يِليِه ِبالثَّاِني والثَّاِلثُ علَى هذَا ويكْتب أَساِميِهم ويجعلُها 
 اِحبِإنْ كَانَ صلُ وُء الْأَوزالْج ِس فَلَهدالس اِحبص ِمِه فَِإنْ كَانَ ذَِلكهِفي ِبسلُ إنْ كَانَ يالْأَو مهالس لًا فَلَهأَو هماس جرخ

ِليِه واَلَِّذي يلُ والْأَو اِنِه الثُّلُِث فَلَهِلياَللَّذَاِن يلُ والْأَو ِف فَلَهصالن اِحبِإنْ كَانَ ص.  

  

  لَهدعيو لُهقَو   

غَي نِة عمِبالِْقس هقْطَعي اِي أَيِبالز ِزلُهعى يوريِة وماِم الِْقسلَى ِسهيِه عوسي ةُ أَيالِْقيمةُ وورثُ الصيح ِمن ِرِه أَي.  
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  هعذْريو لُهقَو   

 هرقَد ِرفعِلي.  

  

   قَولُه ويقَوم الِْبناَء  

مقَوٍة فَيلَى ِحدع مقْساُء يِه إذْ الِْبنِتِه إلَياجاَء ِلحالِْبن مقَوِة يايقَالَ ِفي الِْهد قِْوِمي ثُمإلَى الت اجتحِني إذَا كَانَ يعى إذَا يتح 
 ِمثْلَ ذَِلك رالْآخ ِطيعاِر ِليةَ الدِقيم ِرفعي ِدِهمِصيِب أَحِفي ن قَعوِة واحِبالِْمس ضالْأَر تقُِسم.  

  

   نِصيِب الْآخِر تعلُّق قَولُه ويفِْرز كُلَّ نِصيٍب عن الثَّاِني ِبطَِريِقِه وِشرِبِه حتى لَا يكُونَ ِلنِصيِب بعِضِهم ِب 

  .فَتنقَِطع الْمنازعةُ ويتحقَّق معنى الِْقسمِة علَى التماِم 

  

   قَولُه ثُم يكْتب أَسماَءهم ويجعلُها قُرعةً ثُم يلَقِّب نِصيبا ِبالْأَوِل 

اَلَِّذي يِليِه ِبالثَّاِني واَلَِّذي يا وثَاِني جرخ نملُ والْأَو مهالس لًا فَلَهأَو هماس جرخ نةَ فَمعالْقُر ِرجخي ذَا ثُملَى هعِليِه ِبالثَّاِلِث و
   فَلَه السهم الثَّاِني 

 الْقَلِْب وِلنفِْي تهمِة الْميِل حتى أَنَّ الْقَاِضي لَو عين ِلكُلِّ واِحٍد والْقُرعةُ لَيست ِبواِجبٍة وِإنما ِهي ِلتطِْييِب الْأَنفُِس وسكُوِن
امالِْإلْز ِلكماِء فَيى الْقَضنعِفي م هِلأَن ازاٍع جِر إقْرغَي ا ِمنِصيبن مهِمن   

  

   دناِنري إلَّا ِبتراِضيِهم قَولُه ولَا يدِخلُ ِفي الِْقسمِة الدراِهم وال 

ِلأَنَّ إدخالَ ذَِلك يجعلُ الْعقْد معاوضةً والْمعاوضةُ لَا يجبر علَيها وصورته دار بين جماعٍة أَرادوا ِقسمتها وِفي أَحِد 
اِء أَنْ يكُون ِعوض الِْبناِء دراِهم وأَراد الْآخر أَنْ يكُون ِعوضه ِمن الْأَرِض فَِإنه يجعلُ الْجاِنبيِن فَضلُ ِبناٍء وأَراد أَحد الشركَ

   . إذَا تعذَّر فَِحينِئٍذ ِللْقَاِضي ذَِلك ِعوض الِْبناِء ِمن الْأَرِض ولَا يكَلِّف الَِّذي وقَع الِْبناُء ِفي نِصيِبِه أَنْ يرد ِبِإزاِء الِْبناِء دراِهم إلَّا
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قَولُه فَِإنْ قَسم بينهم وِلأَحِدِهم مِسيلٌ ِفي ِملِْك الْآخِر أَو طَِريق ولَم يشتِرطْ ِفي الِْقسمِة فَِإنْ أَمكَن صرف الطَِّريِق  
   ِرق ويسيلَ ِفي نِصيِب الْآخِر والْمِسيِل عنه فَلَيس لَه أَنْ يستطْ

  .ِلأَنه أَمكَن تحِقيق الِْقسمِة ِمن غَيِر ضرورٍة 

  

   قَولُه وِإنْ لَم يكُن فُِسخت الِْقسمةُ  

 الْقَاِسم ِفي الِْقسمِة أَنَّ ما أَصاب كُلَّ واِحٍد ِمنهم كَانَ لَه ِلأَنَّ الِْقسمةَ مختلَّةٌ ِلبقَاِء اِلاخِتلَاِط فَتستأْنف وهذَا إذَا لَم يشتِرطْ
ِصيِبِه فَِلهِبن ِفعتنلَا ي ذَِلك لَه قَعي نم ِصريِريِكِه فَيِصيِب شاِق ِفي نِتطْراِلاس قح لَه كُني لَم ِرطْ ذَِلكتشي إذَا لَم هقِِّه ِلأَنذَا ِبح

 قِسيلَ ِفي حالْمو الطَِّريق كرتي هقُوِقِه فَِإنِبح لَه وفَه مهاِحٍد ِمنكُلَّ و ابا أَصا أَنَّ مطَ ِفيهرش ا إذَا كَانَ الْقَاِسمأَمو تفُِسخ
   .الْآخِر علَى ما كَانَ علَيِه قَبلَ الِْقسمِة 

  

 سفْلٌ لَا علُو لَه وعلُو لَا سفْلَ لَه وسفْلٌ لَه علُو قَوم كُلَّ واِحٍد علَى ِحدِتِه وقَسم ِبالِْقيمِة ولَا يعتِبر ِبغيِر قَولُه وِإنْ كَانَ 
 ذَِلك   

نعماِع وِبالذِّر قِْسما يمهدِعنى ووِه الْفَتلَيٍد عمحلُ مذَا قَوهو لُهقَوو رِلآخ لُوعا ومهنيب كرتشفْلٌ مأَلَِة إذَا كَانَ سسى الْم
سمةَ علُو لَا سفْلَ لَه أَي علُو مشترك بينهما وسفْلُه ِلآخر وقَولُه وسفْلٌ لَه علُو أَي مشترك بينهما وجه قَوِلِهما أَنَّ الِْق

 ا أَواِذِه ِبئْرخات ِمن لُوالْع لَه لُحصا لَا يِلم لُحصفْلَ يٍد أَنَّ السمحِل مقَو هجوو كَنا أَمِه مإلَي ارصلُ فَيالْأَص اِع ِهيِبالذِّر
مِديلُ إلَّا ِبالِْقسعالت قَّقحتفَلَا ي ذَِلك رغَيلًا وطَبو إصاِع فَقَالَ أَبِة ِبالذِّرمِة الِْقسِفيِفي كَي فوسو يأَبِنيفَةَ وو حأَب لَفتاخ ِة ثُم

  .ِذراع ِمن سفٍْل ِبِذراعيِن ِمن علُو : حِنيفَةَ 

 فوسو يقَالَ أَبفِْل الَِّذي لَ: والس اٍع ِمنِبِذر لُوالْع اٍع ِمنكُلُّ ِذر لَه لُوا ع.  

بيانه سفْلٌ بين رجلَيِن وعلُو ِفي بيٍت آخر بينهما أَيضا أَرادا ِقسمتهما فَِإنه يقِْسم الِْبناَء علَى طَِريِق الِْقيمِة ِبالِْإجماِع وأَما 
الس ِمن اعاِع فَِذرِبالذِّر مقْسةُ فَتاحِنيفَةَ السأَِبي ح دِعن لُوالْع ِن ِمنياعفِْل ِبِذر.  

 فوسو يقَالَ أَبةَ : وفَعنِنيفَةَ أَنَّ مِلأَِبي حاِن ِفيِه واِويستا ممهى وكْنا السمهوِد ِمنقْصفِْل الْمالس اٍع ِمنِبِذر لُوالْع ِمن اعِذر
ن منفَعِة السفِْل أَلَا ترى أَنَّ منفَعةَ السفِْل السكْنى والِْبناُء علَيِه وحفْر الِْبئِْر ِفيِه وأَنْ يجعلَ ِفيِه أَوتادا وِمربطًا الْعلُو أَنقَص ِم

ا غَير إذْ لَا يمِكنه الِْبناُء علَى علُوِه إلَّا ِبِرضا صاِحِب السفِْل وِلأَنَّ ِللدواب وغَير ذَِلك وأَما الْعلُو فَلَا منفَعةَ ِفيِه إلَّا السكْنى لَ
   منفَعةَ الْعلُو لَا تبقَى بعد فَواِت السفِْل ومنفَعةُ السفِْل
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 لُواِت الْعفَو دعقَى ببت.  

قِْسمٍد يمحِل ملَى قَوا عأَمى ووالْفَتِة وِديلُ إلَّا ِبالِْقيمعالت ِكنمِد فَلَا يرالْبو رِتلَاِف الْحِباخ ِلفتخا تمهتفَعنِة ِلأَنَّ ماِن ِبالِْقيم
  علَى قَوِل محمٍد 

   مسائل  

 آخر بينهما أَرادا ِقسمةَ ذَِلك ِبالتعِديِل فَكُلُّ ِذراٍع ِمن بيِت الْكَاِمِل بيت كَاِملٌ وهو سفْلٌ وعلُو بين رجلَيِن وعلُو ِفي بيٍت
 لُوع ِن ِمنياعذَا ِبِذرفِْل هس ِمن اعِذرو لُوالْع ذَِلك اٍع ِمنِه ِبِذرلُوع ا ِمناعِلأَنَّ ِذر لُوالْع ٍع ِمنأَِبي ِبثَلَاثَِة أَذْر دذَا ِعنهو ذَِلك

  .حِنيفَةَ 

 فوسو يقَالَ أَباٍع : والْكَاِمِل ِبِذر اٍع ِمنكَاِملٌ فَكُلُّ ِذر تيبفْلٌ وفَِإنْ كَانَ س لُوالْع ِن ِمنياعِت الْكَاِمِل ِبِذريالْب ِمن اعِذر
ِنيفَةَ وأَِبي ح دفِْل ِعنالس ٍف ِمنِنصو فوسو يِل أَِبي : قَالَ أَبلَى قَوفِْل فَعالس ِن ِمنياعِت الْكَاِمِل ِبِذريالْب اٍع ِمنكُلُّ ِذر

كَاِمِل وذَِلك أَنْ يقِْسم ِمائَةً حِنيفَةَ يجعلُ ِبمقَابلَِة ِمائَِة ِذراٍع ِمن الْعلُو الْمجرِد ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ ِذراعا وثُلُثُ ِذراٍع ِمن الْبيِت الْ
علَى ثَلَاثٍَة ِلأَنَّ كُلَّ ثَلَاثَِة أَذْرٍع ِمن الْعلُو ِبِذراٍع ِمن الْكَاِمِل وِعند أَِبي يوسف خمسونَ ِذراعا ِمن الْبيِت الْكَاِمِل ِبِمائَِة ِذراٍع 

   .علُو والسفْلَ ِعنده سواٌء فَخمسونَ ِمن الْكَاِمِل ِبمنِزلَِة ِمائٍَة خمسونَ ِمنها سفْلٌ وخمسونَ علُو ِمن الْعلُو الْمجرِد ِلأَنَّ الْ

  

   قوله وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما  

  .هذَا قَولُهما 

 دمحقَالَ ماٌء: ووسلُ وقْبا لَا تمِإنْ قَسا ومهتادهش ٍة قُِبلَترِر أُجيا ِبغمِحِه إنْ قَسرِفي شو هرغَيالْقَاِضي و قَاِسم ِفي ذَِلك 
لَها وفُِسِهمِل أَنلَى ِفعاِن عدهشا يمهِن ِلأَنيهجلُ ِفي الْوقْبٍد لَا تمحم دِعنلُ وقْبٍة لَا ترا ِبأُجِرِهمِل غَيلَى ِفعا عِهدا شمها أَنم

 ةُ فَأَثَّرمالِْقس تحةً إذَا صفَعنا ممِر فَِإنَّ لَها ِبالْأَجما إذَا قَسأَمو ِييزما التملَها ِلأَنَّ ِفعفُِسِهملَى أَنلَا ع ضالْقَبِتيفَاُء واِلاس وهو
  .ِهما ِبالِْإجماِع ِلأَنهما يدِعياِن إيفَاَء عمٍل اُستؤِجرا علَيِه ذَِلك ِفي شهادِت

ادهلُ ِلأَنَّ شقْبلَا ت اِحدو قَاِسم ِهدفَِإنْ ش ِحيحالص وهٍر وِر أَجيِبغ ٍر أَوا ِبأَجماٌء قَسوولَةٌ سقْبا ممهتادهفَى شصتسِفي الْمةَ و
   .الْفَرِد غَير مقْبولٍَة 

  

قوله وإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أنه أصابه شيء في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه باالستيفاء لم يصدق  
   على ذلك إال ببينة 

صقِِّه فَلَا يِتيفَاِء حِباس أَقَر قَدا واِمهمت دعِة بمالِْقس خِعي فَسدي هِلأَن نكَاَء فَمرالش لَفحتةٌ اسنيب لَه قُمت ٍة فَِإنْ لَمنيإلَّا ِبب قد
   .نكَلَ ِمنهم جمع بين نِصيِب الناِكِل والْمدِعي فَيقِْسم بينهما علَى قَدِر أَنِصباِئِهما 
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    فالقول قول خصمه مع يمينه أخذت بعضه: استوفيت حقي ثم قال : قوله وإن قال  

  .ِلأَنه أَقَر ِبتماِم الِْقسمِة واسِتيفَاِئِه ِلنِصيِبِه ثُم ادعى حقا علَى خصِمِه وهو منِكر فَلَا تقْبلُ علَيِه إلَّا ِببينٍة 

  

نفسه باالستيفاء وكذبه شريكه تحالفا أصابني إلى موضع كذا ولم يسلمه إلي ولم يشهد على : قوله وإن قال  
   وفسخت القسمة 

 ِقري لَم فِْسِه أَيلَى نع دهشي لَم لُهقَوا ومهنيب ِتمي لَم قْدِلأَنَّ الْع.   

  

قوله وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ويرجع بحصة ذلك من نصيب  
   شريكه 

.  

وقَالَ أَبو يوسف تفْسخ ويكُونُ ما بِقي بينهما ِنصفَيِن ومحمد مع أَِبي حِنيفَةَ ِفي الصِحيِح وِفي بعِض النسِخ مع أَِبي 
ا ِفي اسا أَمِدِهمِصيِب أَحن اِئٍع ِمنٍء شزِفي ج ِة الِْخلَافايقَالَ ِفي الِْهد فوسةُ يمالِْقس خفْسٍن فَلَا تيعٍض معقَاِق بِتح

ِبالِْإجماِع ِلأَنَّ اِلاسِتحقَاق يكُونُ ِفي معيٍن لَا ِفي جِميِع الداِر وِإنْ اُستِحق بعض شاِئع ِفي الْكُلِّ تفْسخ ِباِلاتفَاِق كَما إذَا 
اعشاِر مالد فِنص قحتاِحٍد اسِد كُلِّ وا ِفي يِة ِلمما إلَى الِْقسنجتطُلْ احبت لَم ا لَوهِلأَن ِحقتسالْم قةُ ِلحمطُلُ الِْقسبا ت

 فِنص قحتا إذَا اسأَمو ررضتِن فَييِضعوِفي م هِصيبِه نلَيع قفَرتفَي قحتسا ِللْممها ِمنومقْسا ملُومعا مِدِهمِد أَحا ِفي يم
فَالْمستحق علَيِه ِبالِْخياِر إنْ شاَء أَبطَلَ الِْقسمةَ ِلأَنه تفَرق علَيِه نِصيبه ِباسِتحقَاِق بعِضِه وِإنْ لَم تبطُلْ الِْقسمةُ يرِجع علَى 

ا ِفي يِع مباِحِبِه ِبرص فصالن قحتِريِكِه فَِإذَا اسِد شا ِفي يِف مِبِنص ِجعرِدِه كَانَ يا ِفي يم ِميعِه جلَيع قحتاس لَو هِدِه ِلأَن
هو : ما مشاعا قَالَ أَبو حِنيفَةَ ومحمد يرِجع ِبربِع ما ِفي يِدِه وهذَا أَيضا ِبالِْإجماِع وأَما إذَا استحق ِنصف ما ِفي يِد أَحِدِه

  .ِبالِْخياِر كَما لَو استحق ما ِفي يِدِه معلُوما 

 فوسو يقَالَ أَبو :ب اهوِن ِرضةُ ِبدمالِْقسثَاِلثٌ و ِريكش راِئٍع ظَهٍء شزقَاِق جِتحةُ ِلأَنَّ ِباسمطُلُ الِْقسبا إذَا تاِطلَةٌ كَم
لَمأَع اَللَّهِن ويِصيبِفي الن اِئعش ضعب ِحقتاُس   
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   اإلكراه  كتاب 

هِتِه وِليقَاِء أَهب عم هارِتيِبِه اخ دفْسي أَو اهِفي ِبِه ِرضتنِرِه فَييانُ ِبغسالِْإن لُهفْعٍل يٍم ِلِفعاس اهالِْإكْر افإذَا خ قَّقحتا يمذَا إن
 ِصريا يِفيم ا أَيضِفي ِبِه الرتنا فَيلُنفَقَو هرغَي ا أَولْطَاناٌء كَانَ سوالْقَاِدِر س كُونُ ِمنا يمإن ذَِلكِبِه و دعوا تم ِقيقحت هكْرالْم

سد ِبِه اخِتياره أَي ِفيما يِصري آلَةً لَه كَالِْإتلَاِف وذَِلك ِبأَنْ يكُونَ الِْإكْراه كَاِملًا ِبأَنْ يكُونَ ِبالْقَتِل آلَةً لَه كَالْبيِع وقَولُه أَو يفْ
 مجبولٌ علَى حب الْحياِة وذَِلك يضطَره إلَى ما أَو ِبالْقَطِْع فَينتِفي ِبِه الرضا ويفْسد ِبِه اِلاخِتيار ِلتحقُِّق الِْإلْجاِء إذْ الِْإنسانُ

 اللَّه هِحمقَالَ ر هارِتيِبِه اخ دفْسِه فَيلَيع أُكِْره  

   اإلكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا  

   م يقِْدر الْمكْره علَى اِلامِتناِع ِمن ذَِلك ِلعجِزِه؛ ِلأَنه إذَا كَانَ ِبهِذِه الصفَِة لَ

 لُهقَو  

وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف درهم أو يؤاجر داره وأكره  
لبيع وإن شاء على ذلك بالضرب الشديد أو بالقتل أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى ا

   فسخه ورجع بالمبيع 

ثُم إذَا باع مكْرها وسلَّم } إلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمنكُم { ِلأَنَّ ِمن شرِط هِذِه الْعقُوِد التراِضي قَالَ اللَّه تعالَى 
  .مكْرها ثَبت ِبِه الِْملْك ِعندنا 

فَرقَالَ زِلِه وأَه ِمن ردِع صيالْب كْنا أَنَّ رلَنو الِْملْك ِفيدِة لَا يازلَ الِْإجقَب قُوفوالْمِة وازلَى الِْإجع قُوفوم ه؛ ِلأَن تثْبلَا ي 
الشروِط الْمفِْسدِة فَيثْبت ِبِه الِْملْك ِعند الْقَبِض حتى لَو مضافًا إلَى محلِِّه والْفَساد ِلفَقِْد شرِطِه وهو التراِضي فَصار كَساِئِر 

حقُه قَبضه وأَعتقَه أَو تصرف ِفيِه تصرفًا لَا يمِكن نقْضه كَالتدِبِري واِلاسِتيلَاِد جاز ولَِزمته الِْقيمةُ وِإنْ تصرف ِفيِه تصرفًا يلْ
الْفَسخ كَالْبيِع والِْإجارِة والِْكتابِة ونحِوها فَِإنه ينفَِسخ ولَم ينقَِطع حق اسِترداِد الْباِئِع وِإنْ تداولَته الْأَيِدي ِبِخلَاِف ساِئِر 

ا يفْسخ ِلأَنَّ الْفَساد ِفيها هناك ِلحق الشرِع وقَد تعلَّق ِبالْبيِع الثَّاِني حق الْعبِد الِْبياعاِت الْفَاِسدِة فَِإنْ تصرف الْمشتِري ِفيها لَ
وقَولُه أَو علَى أَنْ يِقر ِلرجٍل ِبأَلِْف وحقُّه مقَدم ِلحاجِتِه أَما هنا الرد ِلحق الْعبِد وهما سواٌء فَلَا يبطُلُ حق الْأَوِل ِلحق الثَّاِني 

ِدرهٍم قَالَ ِفي شرِحِه إذَا أُكِْره علَى أَنْ يِقر لَه ِبأَلٍْف فَأَقَر ِبخمِسِمائٍَة فَِإقْراره باِطلٌ ؛ ِلأَنه مكْره علَى الْأَلِْف وعلَى أَبعاِضها 
   أَنْ يِقر ِبأَلٍْف فَأَقَر ِبأَلْفَيِن لَِزمه الْأَلْف ِلأَنَّ الْأَلْف الْأَولَ أُكِْره علَيِه فَلَم يلْزمهوِإنْ أُكِْره علَى 

كَذَا إذَا أُكِْرهو هاِرِه فَلَِزمِتيِباخ أَهدتا ابمِإناِه والِْإكْر تحلْ تخدت لَم الثَّاِني الْأَلْفاٍر وِبِمائَِة ِدين ٍم فَأَقَرهِبأَلِْف ِدر ِقرلَى أَنْ يع 
  أَو ِصنٍف آخر غَير ما أُكِْره علَيِه لَِزمه ذَِلك قَوله 

   وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع  

   قَولُه وكَذَا إذَا أَسلَم الْمِبيع طَاِئعا ؛ ِلأَنه دلَالَةُ الِْإجازِة



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1066

   وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده  

   يعِني الثَّمن وِإنْ كَانَ هاِلكًا لَا يؤخذُ ِمنه شيٌء ؛ ِلأَنه مكْره علَى قَبِضِه فَكَانَ أَمانةً كَذَا ِفي الْمستصفَى

 لُهقَو  

   مشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع وإن هلك المبيع في يد ال 

 لُهِه قَولَيع هدا رِإنْ كَانَ قَاِئمو  

   وللمكره أن يضمن المكره إن شاء  

 ِريتشالْم نماَء ضِإنْ شةُ والِْقيم وهو ِمنا ضِري ِبمتشلَى الْمع ِجعرأَنْ ي كَانَ لَه كِْرهالْم ِمنلَى فَِإنْ ضع ِجعرلَا ي وهو
   الْمكِْرِه

 لُهقَو  

   ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر فإذا أكره على ذلك بضرب أو حبس أو قيد لم يحل له  

 لَى ذَِلكع قِْدمأَنْ ي  

 على ما إال أن يكره عليه بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم 
   أكره عليه 

 غَلَب ِبِه أَو وهدعوا تونَ ِبِه موِقعي مهأِْيِه أَنر رذَا إذَا كَانَ أَكْبهِزيِر وِم الِْخنأَكِْل لَح ِم أَوِب الدرلَى شع ذَا إذَا أُكِْرهِمثْلُ هو
 لَم ذَِلك كُني ا إذَا لَمأَم ِه ذَِلكلَى ظَنع لُهقَو لُهاونت هعسي  

   فإن صبر حتى أوقعوا به ذلك ولم يأكل فهو آثم  

   ِلأَنَّ الْميتةَ ِفي هِذِه الْحالَِة كَالطَّعاِم الْمباِح ومن وجد طَعاما مباحا فَامتنع ِمن أَكِْلِه حتى مات كَانَ آِثما

  

هللا تعالى أو سب النبي صلى اهللا عليه وسلم بحبس أو قيد أو ضرب لم يكن ذلك قوله وإن أكره على الكفر با 
   بإكراه حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه 

 لُها قَوِمِهمتش ٍة أَوِلمسم ِلٍم أَوسلَى قَذِْف مع كَذَا إذَا أُكِْرهو  

   به فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه  

 لُهقَو فَاِعلُوه مهِه أَنلَى ظَنع إذَا غَلَب  

   فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن باإليمان فال إثم عليه  

 ِويا روِل اللَّ{ ِلمسقَالَ ِفي را وريخ ِتِهمى قَالَ ِفي آِلهتح وههأَكْراِسٍر وي نب ارمذُوا عأَخ ِرِكنيشِه أَنَّ الْملَيع لَّى اللَّهِه ص
وسلَّم شرا فَلَما جاَء إلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ لَه ما وراَءك قَالَ شر أَكْرهوِني حتى قُلْت ِفي آِلهِتِهم خيرا 
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ك قَالَ مت قَلْبدجو فا قَالَ كَيرقُلْت ِفيك شِة لَا إلَى الْكُفِْر وأِْنينإلَى الطُّم دوا فَعاداِن قَالَ فَِإنْ عا ِبالِْإميِئنلَ } طْمزِفيِه نو
ِقياِم التصِديِق وِفي اِلامِتناِع وِلأَنَّ ِبهذَا الِْإظْهاِر لَا يفُوت الِْإميانُ حِقيقَةً ِل} إلَّا من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِبالِْإمياِن { قَوله تعالَى 

 لُهقَو ِدينجكَذَا ِفي الْخ قدصي اِن لَما ِبالِْإميِئنطْمت مقَالَ كُنٍد وقَي ٍس أَوبةَ الْكُفِْر ِبحى كَِلمرِإنْ أَجِقيقَةً وفِْس حالن اتفَو  

   ا وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجور 

الْمشِرِكني أَخذُوا حِبيب بن عِدي فَقَالُوا لَه لَنقْتلَنك أَو لَتذْكُرنَّ آِلهتنا { أَي يكُونُ أَفْضلَ ِمن إقْداِمِه علَيِه ِلما رِوي أَنَّ 
محم ذْكُريو مهتآِله متشا فَكَانَ يدمحم متشتٍر ويِبخ وه لَامِه السلَيفَقَالَ ع وهلَبصو لُوهٍر فَقَتيِبخ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها صد

   }رِفيِقي ِفي الْجنِة وسماه سيد الشهداِء 

 لُهقَو  

   عل ذلك وإن أكره على إتالف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يف 

 لُهةٌ قَوورراِه ضالِْإكْرِة واعجا ِفي الْمِة كَموررالض دِعن احبتسِر ييالَ الْغِلأَنَّ م  

   ولصاحب المال أن يضمن المكره  

   ِلأَنَّ الْمكْره آلَةٌ لَه فَكَأَنَّ الْمكِْره فَعلَ ذَِلك ِبنفِْسِه

 لُهقَو  

   ل على قتل غيره ال يسعه قتله بل يصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما ويعزر وإن أكره بقت 

 لُها قَوورأْجى قُِتلَ كَانَ متح ربِة فَِإنْ صوررِللض احبتسِلِم لَا يسلَ الْمِلأَنَّ قَت  

   والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا  

  .وهذَا ِعندهما 

  . أَبو يوسف لَا يِجب علَيِهما الِْقصاص وعلَى الْمكِْرِه الْآِمِر الديةُ ِفي ماِلِه ولَا شيَء علَى الْمكْرِه الْمأْموِر وقَالَ

راِه كَحاِلِه قَبلَه وِلأَِبي يوسف أَنَّ الْمكْره لَم وقَالَ زفَر علَى الْمكِْرِه الِْقصاص ِلأَنَّ الِْإكْراه لَا يِبيح الْقَتلَ فَحالُه بعد الِْإكْ
يباِشر الْقَتلَ وِإنما هو سبب ِفيِه كَحاِفِر الِْبئِْر وواِضِع الْحجِر وِإنما وجبت الديةُ ِفي ماِلِه ِلأَنَّ هذَا قَتلَ عمٍد تحولَ مالًا 

وِإنما وجب } رِفع عن أُمِتي الْخطَأُ والنسيانُ وما اُستكِْرهوا علَيِه {  لَا تعِقلُ الْعمد ولَهما قَولُه علَيِه السلَام والْعاِقلَةُ
 فَكَأَنه أُِخذَ ِبيِد الْمكْرِه وِفيها سيف فَقَتلَه ِبِه وقُيد ِبالْعمِد ؛ الِْقصاص علَى الْمكْرِه ِلأَنَّ ِفعلَ الْمكْرِه ينتِقلُ إلَيِه ويِصري كَالْآلَِة

ره الِْمرياثَ ِلأَنه إذَا كَانَ خطَأً تِجب الديةُ علَى عاِقلَِة الْمكِْرِه والْكَفَّارةُ علَى الْمكْرِه إجماعا وِفي قَتِل الْعمِد لَا يحرم الْمكْ
وِإنْ ِقيلَ لَه لَنقْتلَنك أَو لَتقْتلَن فُلَانا فَقَالَ لَه فُلَانٌ إنْ قَتلْتِني فَأَنت ِفي ِحلٍّ ِمن دِمي فَقَتلَه عمدا فَهو آِثم ولَا شيَء علَيِه 

ِخياِل الْآِمِر كَذَا ِفي الْكَرِفي م هتِدي ِجبتِه وكْرلَى الْمع كُني لَم لَهأَِخيِه فَقَت ِثِه ِمثِْل أَِبيِه أَوروِل ملَى قَتٍل عِبقَت ِإنْ أُكِْرهو 
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  .قَود ولَا ِديةٌ ولَا يمنع الِْمرياثَ وِللْقَاِتِل الْواِرِث أَنْ يقْتلَ الَِّذي أَكْرهه ِعندهما 

و يقَالَ أَبِإنْواثَ والِْمري ِنعوِل مقْتاِرثًا ِللْمو هكْرِإنْ كَانَ الْمةُ ويِه الدلَيع فوس   

   قَالَ لَه رجلٌ لَأَقْتلَنك أَو لَتقْطَعن يدك وِسعه قَطْع يِدِه ؛ ِلأَنه يِصلُ ِبقَطِْعها إلَى إحياِء نفِْسِه

 لُهقَو  

   ه على طالق امرأته أو عتق عبده ففعل ذلك وقع ما أكره عليه وإن أكر 

هذَا ِعندنا ِخلَافًا لَلشاِفِعي قَالَ الْخجنِدي الِْإكْراه لَا يعملُ ِفي الطَّلَاِق والْعتاِق والنكَاِح والرجعِة والتدِبِري والْعفِْو عن دِم 
ِني والنذِْر والظِّهاِر والِْإيلَاِء والْفَيِء ِفيِه والِْإسلَاِم أَما إذَا أُكِْره علَى الِْعتِق فَأَعتق صح ِعتقُه ويرِجع ِبِقيمِتِه ِعنده الْعمِد والْيِم

مزا الْتِه ِبملَيع ِجعروِل يخلَ الدِفي الطَّلَاِق قَبكِْرِه ولَى الْمِإنْ عى ومسم رغَي رهِة إنْ كَانَ الْمعتالْماِق ودِف الصِنص ِمن ه
كَانَ بعد الدخوِل لَا يرِجع ِبشيٍء وِإنْ أُكِْره علَى النكَاِح جاز الْعقْد فَِإنْ كَانَ الْمسمى ِمثْلَ مهِر الِْمثِْل أَو أَقَلَّ جاز ولَا 

ري ِجبياِطلَةٌ وةُ باديِر الِْمثِْل فَالزهم ِمن ِإنْ كَانَ أَكْثَرِملِْكِه و نع هجرا أَخِمثْلُ م هضِعو هٍء ؛ ِلأَنيكِْرِه ِبشلَى الْمع ِجع
  نه ينتِصف ِبالطَّلَاِق قَبلَ الدخوِل قَولُه ِمقْدار مهِر الِْمثِْل ويِصري كَأَنهما سميا ذَِلك الِْمقْدار حتى أَ

   ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد  

وِة الْمِجه ِمن قَعو قِد ِلأَنَّ الِْعتبلَى الْعةَ عايلَا ِسعِتِق وعلَى الْمولَاُء ِللْمالْوا وِسرعم ا أَووِسرم هكْراٌء كَانَ الْموس قلَا حلَى و
ِلأَحٍد ِفي ِملِْكِه مع تماِم الِْملِْك ولَيس هذَا كَعبِد الرهِن إذَا أَعتقَه الراِهن وهو معِسر ِلأَنَّ تعلُّق حق الْغيِر ِبالِْملِْك هو الَِّذي 

اِء ِذي رلَى ِشرع ِإنْ أُكِْرهةَ وايعالس بجونَ أَواِء درلَى الشع ههأَكْر هكِْرِه ؛ ِلأَنلَى الْمانَ عملَا ضو قتع هٍم ِمنرحِحٍم م
 لُهِق قَوالِْعت  

   ويرجع بنصف مهر المرأة إذا كان قبل الدخول  

   ِه ِبما يلْزمه ِمن الْمتعِة وِإنما وجب لَه الرجوع ِبذَِلك علَىهذَا إذَا كَانَ الْمهر مسمى فَِإنْ لَم يكُن مسمى رجع علَى الْمكِْر

ى أَنَّ الْفُررقُوِط أَلَا تِف السرلَى شوِل عخلَ الدقَب رهإذْ الْم هِمن لَّصختأَنْ ي وزجا كَانَ يانمِه ضلَيع رقَر هكِْرِه ؛ ِلأَنالْم قَةَ لَو
 أَكَّدا تمِإنةُ وعتالْمو رهالْم هنقُطُ عسي ها فَِإنِجهوز ناب لَتقَب وِل أَوخلَ الدقَب تدتأَِة ِبأَنْ اررِة الْمِجه ٍب ِمنبِبس تكَان

 الْوجِه فَيضاف إلَى الْمكِْرِه ؛ ِلأَنه قَرره علَيِه فَكَأَنه أَخذَه ِمن ماِلِه فَأَتلَفَه علَيِه علَيِه ذَِلك ِبالطَّلَاِق فَكَانَ إتلَافًا ِللْماِل ِمن هذَا
 الْمهر تقَرر ِفي ِذمِتِه ، وأَما إذَا كَانَ الزوج قَد دخلَ ِبها فَلَها الْمهر علَى الزوِج كَاِملًا ولَا ضمانَ علَى الْمكِْرِه ِلأَنَّ

   ِبالدخوِل لَا ِبالطَّلَاِق فَلَا يرِجع علَيِه

 لُهقَو  

   وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إال أن يكرهه السلطان  

ا ِباِلانِتشاِر وهو لَا يكُونُ مع الْخوِف وِإنما يكُونُ مع اللَّذَِّة وسكُوِن ِلأَنَّ الِْإكْراه لَا يتصور ِفي الزنا ِلأَنَّ الْوطَْء لَا يمِكن إلَّ
؛ ِلأَن دحا لَا تها فَِإننلَى الزع تأَةُ إذَا أُكِْرهرالْم كَذَِلك سلَياِرِه وِتيى ِباخنز هفَكَأَن لَه ارِتياِلاخفِْس وا إلَّا النهِمن سلَي ه
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 هجالْوو فَرِبِه قَالَ زو دِبِه الْح ِجبا يماهداِن إحتايلْطَانُ فَِفيِه ِروالس هها إذَا أَكْرأَماِه ، والِْإكْر علُ مصحي ذَِلكو ِكنيمالت
يِه ولَيع دةُ لَا حالثَّاِنيا ونا ذَكَرِفي ِفيِه مِرِه وإلَى غَي هِمن ظَلُّملَا التو هتالَبغم ِكنملْطَانَ لَا يِلأَنَّ الس رهِه الْملَيع ِجبيو رزع

ادِه ِلأَنَّ ِفيِه فَسلَيع امالِْإقْد هعسا لَا ينلَى الزلْطَانُ عالس ههالْكَِبِري إذَا أَكْر ِويدزِل الْبِزلَِة الْقَتنِبم ذَِلكِل وسالن اعيضاِش والِْفر 
.  

  

   قوله وقال أبو يوسف ومحمد ال يلزمه الحد  

ره علَى الْمواقَعِة فَيِصح ويعزر سواٌء أَكْرهه السلْطَانُ أَو غَيره ِلأَنَّ اِلانِتشار ِمن طَبِع الِْإنساِن فَيحصلُ ِبغيِر اخِتياِرِه ثُم يكْ
الِْإكْراه ويسقُطُ الْحد ويِجب الْمهر ِلأَنَّ الْوطَْء ِفي ِملِْك الْغيِر لَا يخلُو ِمن حد أَو مهٍر فَِإذَا سقَطَ الْحد وجب الْمهر ولَا 

أُكِْره علَيِه ِبحبٍس أَو قَيٍد أَو ضرٍب لَا يخاف ِمنه تلَفًا فَلَيس لَه أَنْ يفْعلَ فَِإنْ فَعلَ فَعلَيِه يرِجع ِبِه علَى الَِّذي أَكْرهه وِإنْ 
   إلَّا ِبما يخاف ِمنه تلَف نفٍْس أَو عضٍوالْحد ِلأَنَّ الْحبس والْقَيد إكْراه ِفي الْأَمواِل والْعقُوِد فَأَما الْمحظُورات فَلَا إكْراه ِفيها 

 لُهقَو  

   وإذا أكره على الردة لم تبن منه امرأته  

الظَّاِهِر وِفيما بينه وبين اللَِّه يعِني إذَا كَانَ قَلْبه مطْمِئنا ِبالِْإمياِن ِلأَنَّ الردةَ تتعلَّق ِباِلاعِتقَاِد وروى الْحسن أَنه يكُونُ مرتدا ِفي 
 ورهشالْم ولَ هالْأَو ِلِم لَِكنسِنِه الْماب ِرثُ ِمنلَا يثُ وورلَا يِه ولَيلَّى عصلَا يو هأَترام ِبنيتانَ والِْإمي لَصا إنْ أَخِلمسكُونُ مي

وقَالَ } ولَه أَسلَم من ِفي السمواِت والْأَرِض طَوعا وكَرها { ِإسلَاِم فَأَسلَم صح إسلَامه ِلقَوِلِه تعالَى وِإنْ أُكِْره كَاِفر علَى الْ
 لَامِه السلَيع } إلَّا اللَّه قُولُوا لَا إلَهى يتح است أَنْ أُقَاِتلَ النلَ} أُِمرع اهذَا إكْرهولَمأَع اَللَّهلَاِم وى الِْإس   
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   السير  كتاب 

هو جمع ِسريٍة وِهي الطَِّريقَةُ ِفي الْأُموِر وِفي الشرِع ِعبارةٌ عن اِلاقِْتداِء ِبما يختص ِبِسريِة النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي 
كُِتب علَيكُم { هنا هو الِْجهاد ِللْعدو وهو ركْن ِمن أَركَاِن الِْإسلَاِم والْأَصلُ ِفي وجوِبِه قَوله تعالَى مغاِزيِه والسير ها 

 لَكُم هكُر وهالُ والِْقت { الَىعله توقَو كُملَيع اقش وهالُ والِْقت كُملَيع فُِرض أَي }فَاقْت موهمتدجثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْم {

  قَالَ رِحمه اللَّه } ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه { أَي لَا يكُونَ ِشرك } وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ { وقَوله تعالَى 

   اقين الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الب 

يعِني إذَا كَانَ ِبذَِلك الْفَِريِق ِكفَايةٌ أَما إذَا لَم يكُن ِبِهم ِكفَايةٌ فُِرض علَى الْأَقْرِب فَالْأَقْرِب ِمن الْعدو إلَى أَنْ تقَع الِْكفَايةُ 
 لُهقَو  

   فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه  

   ى الْكُلِّ إلَّا أَنَّ ِفي اشِتغاِل الْكُلِّ ِبِه قَطْع مصاِلِح الْمسِلِمني ِمن بطْلَاِن الزراعِة ومناِفِع الْمِعيشِةِلأَنَّ الْوجوب علَ

 لُهقَو  

   وقتال الكفار واجب علينا وإن لم يبدءونا  

نَ علَى وجِه الدفِْع وهذَا الْمعنى يوجد ِفي الْمسِلِمني إذَا حصلَ ِمن بعِضِهم ِلأَنَّ ِقتالَهم لَو وِقف علَى مبادأَِتِهم لَنا لَكَا
ِلِمنيساِل الْمِلِقت اِلفخم ِرِكنيشالُ الْمِقتةُ وٍض الْأَِذيعِلب   

 لُهقَو  

    مقعد وال أقطع وال يجب الجهاد على صبي وال مجنون وال عبد وال امرأة وال أعمى وال 

 ضفَر هنقُطُ عسي هِلأَنلَى ؛ ووالْم قِم حقَدِلت دبالْعا ومهنع فُوعرم وِب ِلأَنَّ الْقَلَمجِل الْوأَه ا ِمنسونَ لَينجالْمو ِبيِلأَنَّ الص
والْمرأَةُ يسقُطُ عنها فَرض الْجمعِة فَسقُوطُ فَرِض الِْكفَايِة عنها أَولَى والْأَعمى الْحج والْجمعِة وهما ِمن فُروِض الْأَعياِن 

ي هِلأَنلَّ ؛ وأَش اِبِع أَوالْأَص اٌء كَانَ أَقْطَعوسو جالْح ضفَر مهنقَطَ عذَا سِلهونَ واِجزع الْأَقْطَعو دقْعالْماِل إلَى وِفي الِْقت اجتح
   يٍد يضِرب ِبها ويٍد يتِقي ِبها فَِإنْ أَِذنَ الْمولَى ِلعبِدِه ِفي الِْقتاِل خرج إلَيِه ِلأَنَّ الْمنع ِلحقِِّه وقَد رِضي ِبِإسقَاِطِه

 لُهقَو  

    المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج 

   ؛ ِلأَنه صار فَرض عيٍن وِملْك الْيِمِني وِرق النكَاِح لَا تأِْثري لَه ِفي حق فُروِض الْأَعياِن كَما ِفي الصلَاِة والصوِم

 لُهقَو  
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    حصنا دعوهم إلى اإلسالم فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو 

 لُهوِد قَوقْصوِل الْمصِلح  

   وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية  

؛ ِلأَن يندترالْمِب ورالْع ثَاِن ِمنِة الْأَودبع نا عازِترةَ احيالِْجز مهلُ ِمنقْبي نم قِني ِفي حعي أَو لَامإلَّا الِْإس مهلُ ِمنقْبلَا ي مه
  قَولُه } تقَاِتلُونهم أَو يسِلمونَ { السيف قَالَ اللَّه تعالَى 

   فإن بذلوها  

  أَي قَِبلُوها 

   فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم  

اِء الْمكَِدم مالُهوأَمو مهاؤكُونُ ِدمي أَي لُهقَو اِلِهموأَمو ِلِمنيس  

   وإن امتنعوا قاتلوهم  

مالُهِقت بجا فَووفَأَب ِهموا إلَيذَرأَع قَد مه؛ ِلأَن   

 لُهقَو  

   وال يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة اإلسالم إال بعد أن يدعوهم  

ا غَرامةَ علَيِهم ِفي ذَِلك قَالَ الْيناِبيع إنما لَا يجوز أَنْ يقَاِتلَ من لَم تبلُغه الدعوةُ ِفي ابِتداِء فَِإنْ قَاتلُوهم قَبلَ الدعوِة أَِثموا ولَ
ن زماٍن أَو مكَان إلَّا وقَد بلَغه بعثَةُ النِبي الِْإسلَاِم أَما ِفي زماِننا فَلَا حاجةَ إلَى الدعوِة ِلأَنَّ الِْإسلَام قَد فَاض واشتهر فَما ِم

 لُهةً قَوفْيخا ورهج مقَاِتلَهأَنْ ي لَهِكِه ورتو ِهمِث إلَيعالْب نيا بريخم امكُونُ الِْإملَاِم فَيإلَى الِْإس هاؤعدو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  

   يستحب أن يدعو من بلغته الدعوة إلى اإلسالم وال يجب ذلك و 

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَغَار علَى بِني الْمصطَِلِق وهم غَارونَ أَي غَاِفلُونَ { ِلأَنَّ الدعوةَ قَد بلَغتهم وقَد صح أَنَّ 
  وهذَا يدلُّ علَى جواِز الِْقتاِل ِمن غَيِر تجِديِد الدعوِة قَولُه } الْماِء ونعمهم تستِقي علَى 

   فإن أبوا استعانوا عليهم باهللا تعالى  

 لُهاِئِه قَودِلأَع رمدالْماِئِه وِليِلأَو اِصرالن وه ه؛ ِلأَن  

   ونصبوا عليهم المجانيق  

ِصبني أَي لُهِل الطَّاِئِف قَولَى أَهع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا النهبصا نا كَمهونِدمهيو وِنِهمصلَى حا عهون  
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   وحرقوهم  

  .مِدينِة ِفيِه نخلٌ وهو موِضع ِبقُرِب الْ} النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَحرق الْبويرةَ { ِلأَنَّ 

 لُهقَو  

   وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم  

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حاصر بِني النِضِري وأَمر ِبقَطِْع { ِلأَنَّ ِفي ذَِلك كَسر شوكَِتِهم وتفِْريق جمِعِهم وقَد صح أَنَّ 
 وِمِهمِبقَطِْع كُر رأَملَ الطَّاِئِف وأَه راصحو ِخيِلِهمن { لُهقَو  

   وال بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر  

ِميِهمرِني يعي   

ِبالذَّب امِر الْعرالض فْعِي دمِنيِق ِلأَنَّ ِفي الرجنالْمِة وارالِْحجاِب وشِبالن ررالْأَِسِري ضاِجِر ولُ التقَتو ِلِمنيسِة الْماعمج نع 
 لُهقَو اصخ  

   فإن تترسوا بصبيان المسلمين أو باألسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار  

الص ا ِمندوا أَحابِلِه فَِإنْ أَصقَت ادِتماع وزجلَا ي ِلمسٍة ِلأَنَّ الْملَا كَفَّارٍة وِدي ِمن ِهملَيانَ عمى فَلَا ضارالْأُس اِن أَويب.  

 لُهقَو  

   وال بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكر عظيم يؤمن معهم  

قِْه ِبمنِزلَِة الْمصاِحِف قَالَ ِفي الِْهدايِة والْعجاِئز يخرجن ِفي ِلأَنَّ الْغاِلب هو السلَامةُ والْغاِلب كَالْمتحقِِّق وكَذَِلك كُتب الِْف
ولَا يباِشرنَ الْعسكَِر الْعِظيِم ِلِإقَامِة عمٍل يِليق ِبِهن كَالطَّبِخ والسقِْي والْمداواِة فَأَما الشواب فَمقَامهن ِفي الْبيوِت أَدفَع ِللِْفتنِة 

 دوا لَا بِة فَِإنْ كَانمالِْخدِة وعاضبِللْم نهاجرإخ بحتسلَا يِة ووررالض دإلَّا ِعن ِلِمنيسِف الْمعلَى ضلُّ ِبِه عدتسي هالَ ؛ ِلأَنالِْقت
 قَداِئِر ورونَ الْحاُء دفَالِْإم ِجنيرخةَ كَانَ{ مِطيع أُم اِد قَالَتِفي الِْجه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عم نجرخاُء يسالن 

قُوم ِبالْمرضى غَزوت مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم سبع غَزواٍت كُنت أُصِلح لَهم الطَّعام وأُداِوي الْجرحى وأَ
 اسالن مزهان ٍن ِحنيينح موي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عم لَتاِلٍك قَاتِن مِس بأَن انَ أُمِملْح تٍم ِبنلَيس أُم كَذَِلكو

 هنع {.  

  

   قوله ويكره إخراج ذلك في سرية ال يؤمن عليها  

نَّ ِفيِه تعِريض النساِء ِللضياِع والْفَِضيحِة وخوف السبِي واِلاسِترقَاِق وكَذَِلك الْمصاِحف لَا يؤمن علَيها ِمن أَنْ تنالَها ِلأَ
   أَيِدي الْكُفَّار فَيستِخفُّونَ ِبها مغايظَةً

   }لَا تساِفروا ِبالْقُرآِن إلَى أَرِض الْعدو {  السلَام ِللْمسِلِمني وقَد قَالَ علَيِه
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 لُهقَو  

   وال تقاتل المرأة إال بإذن زوجها وال العبد إال بإذن سيده إال أن يهجم العدو  

   ؛ ِلأَنه ِحينِئٍذ يِصري فَرض عيٍن كَالصلَاِة والصوِم

 لُهقَو  

    ال يغدروا وال يغلوا وينبغي للمسلمين أن 

الْغدر الِْخيانةُ ونقْض الْعهِد والْخفِْر ِبالْأَماِن والْغلُولُ السِرقَةُ ِمن الْمغنِم والِْخيانةُ ِفيِه ِبأَنْ يمِسك شيئًا ِلنفِْسِه ولَا يظِْهره قَالَ 
ِر جمج لُولُ ِمنالْغ لَامِه السلَيع لُهِة قَوفْيِء ِفي الْخيذُ الشِة أَخلُولُ ِفي اللُّغالْغِم ونه  

   وال يمثلوا  

و مِبيلَهلُّوا سخي أَو ملُوهقْتي ِع ثُمبالْأُصاِن واللِّسِف والْأَنكَالْأُذُِن و ماَءهضأَع ى أَوارالْأُس افوا أَطْرقْطَعأَنْ ي وهأَنْ و وِقيلَ ه
يقْطَعوا رُءوسهم ويشقُّوا أَجوافَهم ويقْطَعوا مذَاِكريهم وهذَا كُلُّه لَا يجوز وِإنما تكْره الْمثْلَةُ بعد الظَّفَِر ِبِهم أَما قَبلَه فَلَا 

 لُها قَوِبه أْسب  

   ونا وال شيخا فانيا وال أعمى وال مقعدا وال يقتلوا امرأة وال صبيا وال مجن 

ِلأَنَّ هؤلَاِء لَيسوا ِمن أَهِل الِْقتاِل إلَّا إذَا قَاتلُوا أَو حرضوا علَى الِْقتاِل وكَانوا ِممن يطَاع فَلَا بأْس ِبقَتِلِهم وقَولُه ولَا شيخا 
 أْيِني الَِّذي لَا رعا يِه فَاِنيلَيانَ عمطَأً فَلَا ضخ ا أَودملَاِء عؤه دإذَا قُِتلَ أَح أِْيِه قُِتلَ ثُمانُ ِبرعتسا إذَا كَانَ يِب أَمرِفي الْح لَه

  .ار ولَم يكُن علَيِه ِديةٌ ولَا كَفَّارةٌ إلَّا أَنه يكْره إذَا كَانَ عمدا وعلَيِه اِلاسِتغفَ

وِإذَا لَم يجز قَتلُهم ينبِغي أَنْ يؤسروا ويحملُوا إلَى داِر الِْإسلَاِم إذَا قَدر الْمسِلمونَ علَى ذَِلك ولَا يتركُونهم ِفي داِر الْحرِب 
 الصبيانُ يبلُغونَ فَيقَاِتلُونَ وكَذَا الْمعتوه والْأَعمى والْمقْعد ومقْطُوع ِلأَنَّ النساَء إذَا تِركْن تقَوى ِبِهم أَهلُ الْحرِب وكَذَا

أَمِد الْكُفَّاِر ، ودع كِْثريت ِفي ذَِلكِسلُونَ وناَء فَيسطَئُونَ الني مهِب ؛ ِلأَنراٍر الْحكُونَ ِفي درتِل لَا يجالرِد والْفَاِني الْي خيا الش
   الَِّذي لَا يقَاِتلُ ولَا رأْي لَه ولَا هو ِممن يلَقِّح فَِإنْ

ِتي لَا يرجى ِولَادتها شاُءوا أَسروه وِإنْ شاُءوا تركُوه ؛ ِلأَنه لَا منفَعةَ ِللْكُفَّاِر ِفيِه لَا ِبرأِْيِه ولَا ِبنسِلِه وكَذَا الْعجوز الْكَِبريةُ الَّ
إنْ شاُءوا أَسروها وِإنْ شاُءوا تركُوها ويجوز قَتلُ الَِّذي يجن ويِفيق ؛ ِلأَنه ِفي حاِل إفَاقَِتِه كَالصِحيِح وكَذَا يجوز قَتلُ 

 إحدى الرجلَيِن ؛ ِلأَنه يمِكنه أَنْ يقَاِتلَ ِبيِميِنِه ويمِكن الْآخر أَنْ يقَاِتلَ راِكبا الْأَخرِس والْأَصم وأَقْطَِع الْيِد الْيسرى وأَقْطَِع
 لُهِل قَوجكَالر تارص لَتا إذَا قَاتها ِلأَنلُهقَت وزجي لَتأَةُ إذَا قَاتركَذَا الْمو  

   أي في الحرب إال أن يكون أحد هؤالء ممن له ر 

 لُهلُ قَوقْتذَا يلَِتِه فَِلهقَاتانُ ِبمعتسا يِمم أِْيِه أَكْثَرانُ ِبرعتسي أْير لَه نِلأَنَّ م  
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   أو تكون المرأة ملكه  

حضروه معهم الْوقْعةَ وكَانَ ِفي قَتِلِه تفِْريق جمِعِهم فَلَا ِلأَنَّ ِفي قَتِلها تفِْريقًا ِلجمِعِهم وكَذَا إذَا كَانَ ِملْكُهم صِبيا صِغريا فَأَ
  .بأْس ِبقَتِلِه 

 لُهقَو  

   وال يقتلوا مجنونا  

قْتونَ لَا ينجالْمو ِبيِه إلَّا أَنَّ الصرا ِلشفْعلُ دقْتقَاِتلَ فَياطٍَب إلَّا أَنْ يخم رغَي هِلِم أَنْ ؛ ِلأَنسِللْم هكْريقَاِتلَاِن وا ياما دلَاِن إلَّا م
؛ وِلأَنه يِجب علَيِه إحياؤه ِبالِْإنفَاِق علَيِه وِفي قَتِلِه } وصاِحبهما ِفي الدنيا معروفًا { يبتِدئ أَباه الْحرِبي ِبالْقَتِل ِلقَوِلِه تعالَى 

ثُ لَا ميِبح لَهقَت الْأَب دفَِإنْ قَص ذَِلك وحن ِسِه أَوفَر اِئمقَو برا إذَا ضكَم هرغَي لَهقْتِلي هاِلجعِبأَنْ ي أْسلَا بو ةٌ ِلذَِلكاقَضن
ودقْصِلأَنَّ م لَهقْتأَنْ ي أْسِلِه فَلَا بإلَّا ِبقَت هفْعد هِكنمفَلَا ي نيِبيرِم الْحرحِحِم الْمذَِوي الر ِن ِمنياِلدى الْوِسو نا مفَأَم فْعالد ه

   بأْس ِبقَتِلِهم ، وأَما أَهلُ الْبغِي والْخواِرِج فَكُلُّ ِذي رِحٍم محرٍم ِمنه كَالْأَِب سواٌء وقَد رِوي أَنَّ أَبا

 رِضي اللَّه عنه قَتلَ أَباه يوم أُحٍد وكَذَِلك مصعب بن عميٍر قَتلَ أَخاه عبيدةَ بن عميٍر يوم أُحٍد وكَذَا عمر رِضي اللَّه عبيدةَ
   عنه قَتلَ خالَه الْعاص بن ِهشاٍم يوم بدٍر

 لُهقَو  

   ن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فال بأس به وإذا رأى اإلمام أ 

ِلأَنَّ الْموادعةَ ِجهاد إذَا كَانت خيرا ِللْمسِلِمني ِلأَنَّ الْمقْصود وهو دفْع الشر حاِصلٌ ِبِه وقَد وادع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه 
لَّمسو وزجالْكُفَّاِر فَلَا ي ى ِمنوا أَقْوكُونةٌ ِبأَنْ يلَحصم ِفي ذَِلك ِلِمنيسِللْم كُني ا إذَا لَمأَمِة ، وِبييدالْح امكَّةَ علَ مأَه 

أَي لَا تضعفُوا عن ِقتاِل }  وأَنتم الْأَعلَونَ واَللَّه معكُم فَلَا تِهنوا وتدعوا إلَى السلِْم{ مصالَحتهم وموادعتهم ِلقَوِلِه تعالَى 
أَنو اهنعِقيلَ مِة وِة ِفي الْآِخرامالْكَرا وينِر ِفي الدصالن ِمن اللَّه كُمدعا ونَ ِبملَوالْأَع متأَنلِْح وإلَى الص موهعدتالْكُفَّاِر و مت

الْغاِلبونَ واَللَّه معكُم ِبالْعوِن والنصِر ولَا بأْس أَنْ يطْلُب الْمسِلمونَ موادعةَ الْمشِرِكني إذَا خافُوا علَى أَنفُِسِهم ِمنهم ولَا 
 لَى ذَِلكالًا عونَ مِلمسالْم مهِطيعأَنْ ي أْسِب{ بِلأَنَّ الن نع ِرِهمرفِْع ضالًا ِلدلَّفَةَ مؤِطي الْمعكَانَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ي

 ِلِمنيسالْم {.  

 لُهقَو  

   فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم  

الْع خفَس هأَن مهربأَخو مهدهع ِهمإلَي حطَر ِذ أَيبالن ربا خلُغُ ِفيهبٍة يدم ِمن دلَا بِر ودالْغ أَ ِمنربى يتح هنيبو مهنيالَِّذي ب ده
ى أَطْراِف مملَكَِتِه ِلأَنَّ ِبذَِلك إلَى جِميِعِهم ويكْتفَى ِفي ذَِلك ِبمِضي مدٍة يتمكَّن ِفيها مِلكُهم بعد ِعلِْمِه ِمن إنفَاِذ الْخبِر إلَ

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عاهد جماعةً ِمن الْمشِرِكني فَأَمره اللَّه تعالَى أَنْ ينظُر ِفي عهوِدِهم { ينتِفي الْغدر وقَد كَانَ 
عبأَر هدهكَانَ ع نم ِقرفَيهدهكَانَ ع نطَّ محيو ِضيمِدِه إلَى أَنْ تهلَى عٍر عهةَ أَش   
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براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه إلَى { أَكْثَر ِمن ذَِلك إلَى أَربعِة أَشهٍر ويرفَع عهد من كَانَ أَقَلَّ ِمنها إلَى أَربعِة أَشهٍر فَقَالَ تعالَى 
إلَى تماِم عشِر آياٍت فَبعثَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَبا بكٍْر رِضي اللَّه عنه إلَى مكَّةَ } ِذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني الَّ

رأَها علَى الْمشِرِكني يوم النحِر حيثُ مجتمعهم وينِبذَ إلَى كُلِّ ومعه هِذِه الْعشر الْآيات ِمن أَوِل سورِة براَءةٌ وأَمره أَنْ يقْ
 لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى رع لَامِه السلَيِريلُ علَ ِجبزكَّةَ فَنا إلَى مهجوتم هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بأَب جرفَخ هدهٍد عهِه ِذي علَيع

وسلَّم وقَالَ لَا يبلِّغُ عنك إلَّا رجلٌ ِمن أَهِل بيِتك فَبعثَ عِليا رِضي اللَّه عنه إلَى أَِبي بكٍْر وقَالَ لَه كُن أَنت الَِّذي تقْرأُ 
ِريِق فَأَخبره ِبذَِلك فَلَما كَانَ يوم النحِر واجتمع أَهلُ الشرِك ِمن كُلِّ الْآياِت فَسار حتى لَِحق أَبا بكٍْر رِضي اللَّه عنه ِفي الطَّ

يِه وسلَّم إلَيكُم ناِحيٍة قَام عِلي كَرم اللَّه وجهه ِعند جمرِة الْعقَبِة وقَالَ يا أَيها الناس إني رسولُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَ
 ِركشاِم مذَا الْعه دعب تيذَا الْبه نجحلَا يو ِمنؤةَ إلَّا منلُ الْجخدلَا ي هاذَا قَالَ ِبأَنفَقَالُوا ِبم.  

نَّ أَجلَه إلَى أَربعِة أَشهٍر فَِإذَا مضت فَِإنَّ اللَّه بِريٌء ِمن ومن كَانَ بينه وبين رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عهد فَِإ
براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه إلَى الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني فَِسيحوا ِفي الْأَرِض { الْمشِرِكني ورسولُه بِريٌء ِمنهم ثُم قَرأَ 

عبٍر أَرهاِت } ةَ أَشإلَى آِخِر الْآي { لُهقَوِة ومالِْعص فْعر اَءةُ ِهيرالْبو } ِضوا ِفي الْأَرِل } فَِسيحهلَى الْما عوا ِفيهفَِسري أَي
ٍب إلَى أَنْ تهلَا نٍر ولَا أَسٍل وقَت ِمن اِئِفنيخ رغَي ِننيوا آمِبرأَدأَقِْبلُوا وٍروهةُ أَشعبأَر ِضيم   

 وا اللَّهِجزعت ةَ فَلَندِذِه الْمه ملْتِإنْ أُجو كُمفَِإن } ِزي الْكَاِفِرينخم أَنَّ اللَّهو { اِرِة ِبالنِفي الْآِخرِل وا ِبالْقَتينِفي الد } ٌأَذَانو
أَنَّ اللَّه { ِمن اللَِّه ورسوِلِه إلَى الناِس يعِني الْمشِرِكني يوم الْحج الْأَكْبِر وهو يوم النحِر أَي وِإعلَام } ِمن اللَِّه ورسوِلِه 

 ولُهسرو ِرِكنيشالْم ِريٌء ِمنب { مهِريٌء ِمنب } متبفَِإنْ ت { ِكرالش ِمن } لَكُم ريخ والْ} فَه ِمن متضرِإنْ أَعِه ولَيِة عِإقَام
وهم حي ِمن ِكنانةَ عاهدهم } إلَى الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني { وقَوله تعالَى } فَاعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه { 

دالْح امع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا النئًا ِمميش وكُمقُصني أَذًى فَلَم مهِمن ِلِمنيسأِْتي الْملَا يا وودِه علَياِلئُوا عمِة ِبأَنْ لَا يِبيي
ٍر فَأَمهةُ أَشعِتس ِدِهمهع ِمن ملَه ِقيكَانَ با وودع كُملَياِلئُوا عمي لَمِه ولَيع موهمتداهأَنْ ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن ر

 ِتِهمدإلَى م ِدِهمهِبع ملَه ِفيي.  

فَاقْتلُوا { عهِد أَي إذَا مضت هِذِه الْأَربعةُ الْأَشهر الَِّتي حرم الِْقتالُ ِفيها ِبالْ} فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم { قَالَ اللَّه تعالَى 
 موهمتدجثُ ويح ِرِكنيشالْم { ِمرِفي الْح ِفي الِْحلِّ أَو } موهرصاحو مذُوهخو { َكَّةوِل مخد ِمن موهعنامو } واداقْعو

 {ارجإلَى الت ِت أَويذُونَ ِفيِه إلَى الْبأْخكُلَّ طَِريٍق ي اِلِهمذُو ِلِقتالٌ ووش ِهي رهِذِه الْأَشهو ِهملَيِل عبِييِق السضِبت رذَا أَمهِة و
   الِْحجِة والْمحرم ولَيست ِهي الْأَربعةُ الْحرم الْمعروفَةُ

 لُهقَو  
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   فإن بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم  

ٍذ فَلَا ؛ ِلأَنبِر نيِبغ دهطَلَ الْعب فَقَد قْتى الْوضلُوٍم فَمعقٍْت ملَى وةُ ععادوالْم تِإذَا كَانِد وهاِقِضي الْعونَ نِصريِئٍذ يِحين مه
مِضي الْوقِْت ومن كَانَ ِمنهم دخلَ إلَينا ِبِتلْك الْموادعِة بأْس أَنْ يِغري الْمسِلمونَ علَيِهم بعد ذَِلك ِلأَنَّ الْمؤقَّت يبطُلُ ِب

  لُه قَو} ثُم أَبِلغه مأْمنه { فَمضت الْمدةُ وهو ِفي داِرنا فَهو آِمن حتى يعود إلَى مأْمِنِه ولَا يِحلُّ دمه ولَا سبيه ِلقَوِلِه تعالَى 

   وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار  

 اِرِهملَى دا عنرظَها ونوا إلَيجرخي لَمو اكنوا هلَمكَذَا إذَا أَسو اِليِهموِلم اِغِمنيرا منوِج إلَيرِبالْخ مهفُسوا أَنزرأَح مه؛ ِلأَن
  بت الْولَاُء علَيِهم ِمن أَحٍد ِلأَنَّ هذَا ِعتق حكِْمي قَولُه كَانوا أَحرارا ولَا يثْ

   وال بأس أن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام  

ِة واجِبالْح ذَِلك خيالش دقَيي لَمِت ويالزِل وسالْعِن ومالسِم واللَّحِز وبا ِفي كَالْخةُ كَماجطُ الْحرتشٍة يايفَِفي ِرو ِتلَافِفيِه اخ
 ربياِم خِفي طَع لَامِه السلَيِلِه عالْفَِقِري ِلقَوو ِنيا ِللْغلُهاونت وزجلْ يطُ برتشٍة لَا يايِفي ِروو ابوالداِب وِلفُوا { الثِّياعكُلُوا و

حلَا تٍة } ِملُوا ولَا ِفضٍب وِبذَه هوا ِمنِبيعكَذَا لَا يو.  

 لُهقَو  

   ويستعملوا الحطب  

 لُهقَو ِملُوا الطِّيبعتسيٍة وخسِفي نو  

   ويدهنوا بالدهن  

ما ما لَا يؤكَلُ ِمنه كَالْبنفْسِج ودهِن الْورِد وما أَشبهه يعِني الدهن الْمأْكُولَ ِمثْلَ السمِن والزيِت والْخلِّ وهو السِليطُ ، وأَ
الَ لَمونَ الِْقتِريدكَِر لَا يسالْع عم ارجلَ التخِإنْ داِب وكَالثِّي وِة فَهينلُ ِللزمعتسي هوا ِبِه ؛ ِلأَننهدأَنْ ي ملَه سفَلَي   

زجفَلَا ي لَفع أَو هئًا ِمنيِة فَِإنْ أَكَلَ شِنيمِفي الْغ لَه قلَا ح اِجرِن ِلأَنَّ التإلَّا ِبالثَّم مهابوِلفُوا دعلَا يئًا ويش هأْكُلُوا ِمنأَنْ ي ملَه 
وأَما الْعسكَر فَلَهم أَنْ يطِْعموا عِبيدهم وِنساَءهم وِصبيانهم ِلأَنَّ نفَقَةَ هؤلَاِء ضمانَ علَيِه ِلأَنَّ حق الْمسِلِمني لَم يستِقر ِفيِه ، 

 يستِحق الْأُجرةَ وِإنْ دخلَ النساُء واِجبةٌ علَيِهم فَكَانوا ِمثْلَهم ، وأَما الْأَِجري ِللِْخدمِة فَلَا يأْكُلُ ِلأَنَّ نفَقَته لَا تِجب علَيِه وِإنما
ِلمداواِة الْجرحى والْمرضى أَكَلْن وعلَفْن وأَطْعمن رِقيقَهن ِلأَنَّ لَهن حقا ِفي الْغِنيمِة أَلَا ترى أَنه يرضخ لَهن فَِصرنَ 

كَرسأَنَّ الْع لَواِل وجِه ِفي كَالرونَ إلَياجتحلَا ي مهِم ؛ ِلأَننغإلَى الْم لُودوا الْجدر مالِْإِبلَ فَأَكَلُوا اللَّحو منالْغو قَروا الْبحذَب 
 لُهاِب قَوكَالثِّي لَِف فَِهيالْعالْأَكِْل و  

   ويقاتلون بما يجدونه من السالح كل ذلك بغير قسمة  

ا احتاج إلَيِه ِبأَنْ انقَطَع سيفُه أَو انكَسر رمحه أَو لَم يكُن لَه ِسلَاح وكَذَا إذَا دعته حاجةٌ إلَى ركُوِب فَرٍس ِمن يعِني إذَ
يمِة ولَا ينبِغي أَنْ يستعِملَ ِمن الدواب والثِّياِب والسلَاِح الْمغنِم ِليقَاِتلَ علَيِه فَلَا بأْس ِبذَِلك فَِإذَا زالَت الْحاجةُ رده ِفي الْغِن
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يصونَ ِثيابه شيئًا ِليِقي ِبِه دابته وِثيابه وِسلَاحه ِلقَوِلِه علَيِه السلَام إياكُم وِربا الْغلُوِل وِلأَنَّ هذَا انِتفَاع ِمن غَيِر حاجٍة لَِكن لَ
 اِنِمنيِللْغ ِقرتسي ِفيِه لَم قٌء ِلأَنَّ الْحيش هِمن لَكِه إذَا هلَيانَ عمفَلَا ض لَ ذَِلكفَِإنْ فَع هِسلَاحو هسفَرو.  

 لُهقَو  

   وال يجوز أن يبيعوا شيئا من ذلك وال يتمولونه  

ح لُوهومتي ِني ِلكَيعوِض يرالْعِة والِْفضِب وِبالذَّه هِبيعلَا يو أْكُلَهِط أَنْ يرِبش ازاٍم جئًا ِبطَعيش اعب ى لَوِئلَ{ تسو   

أْخِم يهى الستِم قَالَ لَا حنغالْم ٍء ِمنيِبش قأَح دلْ أَحه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِبِه الن قأَح وه سِبِه فَلَينج ِمن كُمدأَح ذُه
ِمن أَِخيِه وأَخذَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وبرةً ِمن سناِم بِعٍري فَقَالَ أَيها الناس هِذِه ِمن غَناِئِمكُم فَأَدوا الْخيطَ والْمِخيطَ 

ونَ ذَِلكا دمو ارنشو ارنِة وامالِْقي موِلِه يلَى أَهع ارلُولَ عفَِإنَّ الْغ قَها فَومو {   

 لُهقَو  

   فإن أسلم أحد منهم أحرز بإسالمه نفسه وأوالده الصغار  

 لُها قَواررونَ أَحكُونيا وعبلَاِمِه تونَ ِبِإسِلمسم مه؛ ِلأَن  

   في يده وكل مال هو  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو } لَه واٍل فَهلَى مع لَمأَس نم {.  

  

   قوله أو وديعة في يد مسلم أو ذمي  

تكَان ا لَوكَم ةً فَِهيمرتحةً مِحيحا صدا يمِلأَنَّ لَه زرحم وفَه يالذِّم ِلِم أَوسِد الْما ِفي يِلأَنَّ م لَه دوِدِعِه يم دِدِه إذْ يِفي ي 
 لُهةٌ قَوِحيحص دي لَه سلَي ِبيرٌء ِلأَنَّ الْحفَي وفَه ِبيرِد حا كَانَ ِفي يا مأَمو ،  

   فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء  

ِل الدِد أَهِب ِفي يراِر الْحد ةٌ ِمنقْعب قَاروٍد ِلأَنَّ الْعصحم رإذَا كَانَ غَي عرالزةً وغَِنيم تِقيقَةً فَكَانِدِه حِفي ي كُني اِر فَلَم
كُونُ فَيلَا ياِري ووالْجِبيِد والْعاِب والثِّياِهِم وركَالد لَه وقُولًا فَهنا كَانَ مم ِدينجقَاِر قَالَ الْخالْع كْمح هكْمئًا إلَّا إذَا فَح

كَانَ الْعبد يقَاِتلُ فَِإنه يكُونُ فَيئًا ؛ ِلأَنه لَما قَاتلَ خرج ِمن يِد الْمولَى ، وأَما ما كَانَ غَير منقُوٍل كَالدوِر والْعقَاِر والزرِع 
  .غَيِر الْمحصوِد فَهو فَيٌء ِعندهما 

قَالَ أَبو لُهئًا قَوكُونُ فَيلَا ياٌء ووقُوِل سنالْم رغَيقُولُ ونالْم فوسو ي  

   وزوجته فيء  

 لُهلَاِم قَوِفي الِْإس هعبتةٌ لَا تِبيرةٌ حا كَاِفرهِلأَن  
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   وحملها فيء  

دِليِل أَنه يتبعها ِفي الْبيِع والِْعتِق والتدِبِري والِْكتابِة فَقُلْنا هو رِقيق مسِلم تبعا ؛ ِلأَنه ما دام متِصلًا ِبأُمِه فَهو كَعضٍو ِمنها ِب
يا ِلغعبلِيِك تما ِللتلحكُونُ مي قَد ِلمسالْمو ا ِللْأُمعبكِْم تِفي الْح ِقيقرلَاِم وِللْأَِب ِفي الِْإس رح هفَِصِل فَِإننِرِه ِبِخلَاِف الْم

 لُهِة قَوِئيزاِم الْجِعدِلان  

   وأوالده الكبار فيء  

هنيبو مهنيةَ بِعيبلَا تونَ وِبيرح كُفَّار مه؛ ِلأَن   

ِبيِدِه فَيع لَ ِمنقَات نمو فُِسِهمكِْم أَنلَى حع مهِب؛ ِلأَنرِل الْحا ِلأَهعبت ارصِدِه وي ِمن جرخ لَاهولَى مع درما تلَم هٌء ؛ ِلأَن   

 لُهقَو  

   وال ينبغي أن يباع السالح من أهل الحرب  

ذَا الْحِديد ؛ ِلأَنه أَصلُ السلَاِح وكَذَِلك الْخيلُ والِْبغالُ ِلأَنَّ ِفيِه تقِْويةً لَهم علَى ِقتاِلنا ِلأَنَّ السلَاح لَا يصلُح إلَّا ِللْحرِب وكَ
 الْحرِبي والْحِمري ِلأَنَّ ِفيِه تقِْويةً لَهم علَينا وكَذَا لَا يباع ِمنهم رِقيق أَهِل الذِّمِة ؛ ِلأَنه ِمما يستعانُ ِبِهم علَى الِْقتاِل ولَو دخلَ

 لُهقَو ِهماِلِه إلَيخإد ِمن كَّنملَا يو ذَِلك ِمن عنمي ها فَِإنى ِسلَاحرتا فَاشنارد  

   وال يفادون باألسارى عند أبي حنيفة  

قِْويِلأَنَّ ِفيِه ت ِرِكنيشى الْمارِبأُس ِلِمنيسى الْمارى أُسفَادِني لَا يعا يفَاِذ أَِسِرينِتناس ِمن ريِبِه خرح رش فْعدا ونلَيةَ الْكُفَّاِر ع
 لُهقَو  

   وقال أبو يوسف ومحمد ال بأس أن يفادى بهم أسارى المسلمين  

اراةُ أُسفَادا مأَمِل الْكَاِفِر ، وقَت لَى ِمنأَو وِلِم فَهسالْم ِليصخِفي ِلأَنَّ ِفيِه ت وزجفَلَا ي مهِمن ذُهأْخاٍل نِبم ِرِكنيشى الْم
الْمشهوِر ِمن الْمذْهِب ِلما ِفيِه ِمن الْمعونِة لَهم ِبما يختص ِبالْحرِب والِْقتاِل فَصار كَبيِع السلَاِح ِمنهم ِبالْماِل وعن محمٍد 

ِبذَِلك أْسٍر لَا بدى بارلَالًا ِبأُسِتدةٌ اساجح ِلِمنيسإذَا كَانَ ِبالْم .  

وقَالَ محمد ولَا بأْس أَنْ يفَادى الشيخ الْكَِبري والْعجوز الْفَاِنيةُ ِبالْماِل إذَا كَانَ لَا يرجى ِمنهما الْولَد ، وأَما النساُء 
لَا يفَادى ِبِهم إلَّا أَنْ يضطَر الْمسِلمونَ إلَى ذَِلك ِلأَنَّ الشيخ الْفَاِني لَا ِقتالَ ِفيِه ولَا يولَد لَه ولَد فَلَيس ِفي ردِه والصبيانُ فَ

ةٌ لَهونعم ِهمدانُ فَِفي ريبالصاُء وسا النأَمو ، مةٌ لَهونعم ِهمإلَي ملُهسن كْثُرنَ فَيِلداَء يسالنقَاِتلُونَ وونَ فَيلُغبانَ ييبِلأَنَّ الص م
   قَالَ محمد وكَذَِلك الْخيلُ والسلَاح إذَا أَخذْناه ِمنهم فَطَلَبوا مفَاداته ِبالْماِل لَم يجز أَنْ يفْعلَ

ِلأَنَّ ِفيِه م اِلذَِلكِبالِْقت صتخا يِبم مةً لَهونع   

 لُهقَو  
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   وال يجوز  

  

   المن عليهم  

 قَاطُهإس وزجقَاِق ِفيِه فَلَا يِتراِلاس قح تِر ثَبِبالْأَس هٍة ؛ ِلأَنيلَا ِجزاٍج ورِر خغَي ا ِمنانجم مطِْلقَهى ِبأَنْ يارلَى الْأُسع أَي
  نهم ِبغيِر ِعوٍض ، وأَما ِمن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى أَِبي الطَّبراِني ؛ ِلأَنه كَانَ ِمن الْعرِب لَا يجوز اسِترقَاقُه قَولُه ِم

   وإذا  

  

   فتح اإلمام بلدا عنوة  

  أَي قَهرا 

   ين الغانمين فهو بالخيار إن شاء قسمها ب 

 لُهقَو ربيِبخ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَ النا فَعكَم  

   وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج  

الْأَولَى أَنْ يقَسمها ِعند حاجِة الْغاِنِمني وأَنْ يترك كَما فَعلَ عمر رِضي اللَّه عنه ِبسواِد الِْعراِق ِبموافَقَِة الصحابِة وِقيلَ 
 لُهقَو ِهملَيِه عدِبر نالْم وزجقُوِل فَلَا ينا ِفي الْمقَاِر أَمذَا ِفي الْعهو ِتِهماجِم حدع دا ِعنهتمِقس  

   وهو في األسارى بالخيار إن شاء قتلهم  

  ا أَنْ يسِلموا ِلأَنَّ ِفي قَتِلِهم حسم مادِة الْفَساِد إذَا رأَى الِْإمام ذَِلك ِلما يخاف ِمن غَدِرِهم ِبالْمسِلِمني قَولُه إلَّ

   وإن شاء استرقهم  

قَاقُهِتراس وزجي نوا ِمموا إذَا كَانِلمسي لَم وا أَولَماٌء أَسوا سلَ أَِسريقَت ِلِمنيسالْم ٍل ِمنجر أَيِب ورالْع وا ِمنكُوني ِبأَنْ لَم م
أَنهم علَى ِفي داِر الِْإسلَاِم أَو ِفي داِر الْحرِب قَبلَ أَنْ يقِْسموا وقَبلَ أَنْ يسِلموا فَلَا شيَء علَيِه ِمن ِديٍة ولَا ِقيمٍة ولَا كَفَّارٍة ؛ ِل

 ملَهةُ إذَا قَتِه الْكَفَّارلَيع تبجوو مهتِقيم قَاِتلٌ غَِرم ملَهفَِإنْ قَت مهاؤِدم تمرح مهاعب أَو امالِْإم مهمِة فَِإنْ قَساحِل الِْإبأَص
قِللر قِْريرت عيالْبةَ ومطَأً ِلأَنَّ الِْقسخِجبلَا يِرِه وغَي دبلَ عقَت نا كَماِنيالْقَاِتلُ ج ارفَص مهنِل عكِْم الْقَتقَاطٌ ِلحِإسو ِفيِهم    

ِسري قَبلَ أَنْ يقَسم حرم دمه علَيِه الْقَود ِلأَنَّ الِْإباحةَ الَِّتي كَانت ِفي الْأَصِل شبهةٌ والِْقصاص يسقُطُ ِبالشبهِة فَِإنْ أَسلَم الْأَ
 قَاقِتراِفي اِلاسنلَا ي لَامةُ فَِلأَنَّ الِْإسما الِْقسأَملَاِم ، وِبالِْإس ِفعترلَى الْكُفِْر فَيةٌ عقُوبلَ عِة ِلأَنَّ الْقَتِنيمِفي الْغ مقُسو.  
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   لمين قوله وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمس 

 لُهلُ قَوقَب ا ِمننيا بِلم فيالس أَو لَامالِْإس ما لَهمِإنو مكُهرتلَا ي هفَِإن يندترالْمِب ورِرِكي الْعشإلَّا م  

   وال يجوز أن يردهم إلى دار الحرب  

ِإنْ أَسلَموا لَا يقْتلُهم ولَه أَنْ يستِرقَّهم توِفريا ِللْمنفَعِة بعد انِعقَاِد السبِب وهو الْأَخذُ ِلأَنَّ ِفي ذَِلك تقِْويةً لَهم علَى الْمسِلِمني فَ
ببالس ِقدعني لَم هِذ ؛ ِلأَنلَ الْأَخقَب لَاِمِهمِبِخلَاِف إس   

 لُهقَو  

   سالم ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار اإلسالم ذبحها وحرقها وإذا أراد اإلمام العود إلى دار اإل 

ِلأَنَّ ذَبح الْحيواِن يجوز ِلغرٍض صِحيٍح ولَا غَرض أَصح ِمن كَسِر شوكَِة أَعداِء اللَِّه ، وأَما تحِريقُها بعد الذَّبِح فَِلقَطِْع 
  لُحوِمها وجلُوِدها ولَا يجوز تحِريقُها قَبلَ الذَّبِح ِلما ِفيِه ِمن تعِذيِب الْحيواِن ولَا يعِقرها ؛ ِلأَنه مثْلَةٌ قَولُه منفَعِة الْكُفَّاِر ِب

   وال يعقرها وال يتركها  

ابِتداًء ِبدوِن الْعقِْر فَهاتاِن مسأَلَتاِن لَا مسأَلَةٌ واِحدةٌ وقَولُه ولَا يعِقرها معناه لَا يعِقرها ولَا يتركُها معقُورةً ولَا يتركُها 
تي هدفَِإنَّ ِعن اِفِعيِل الشقَو نا عازِترا احكُهرتلَا يو لُهقَوا وهِقرعي هداِلٍك فَِإنَّ ِعنِل مقَو نا عازِترلَا احقٍْر وِر عغَي ا ِمنكُهر

ذَبٍح وما كَانَ ِمن ِسلَاٍح يمِكن تحِريقُه حرقَه وِإنْ كَانَ لَا يمِكن تحِريقُه كَالْحِديِد فَِإنه يدِفنه ِفي موِضٍع لَا يِجده أَهلُ 
مأَثَاثَهو مهتآِني ركَسي كَذَِلكِب ورا الْحأَمو ، مظَةً لَهايغاِت ماِئعالْم ِميعجو اِنِهمنأَد ِميعج اقريونَ ِبِه وِفعتنثُ لَا ييِبح 

والشيوخ ِفي أَرٍض مضيعٍة السبي إذَا لَم يقِْدروا علَى نقِْلِهم فَِإنه يقْتلُ الرجالَ إذَا لَم يسِلموا ويترك النساَء والصبيانَ 
ِليهِلكُوا جوعا وعطَشا وكَذَا إذَا وجد الْمسِلمونَ حيةً أَو عقْربا ِفي داِر الْحرِب فَِإنهم يقْطَعونَ ذَنب الْعقْرِب ويكِْسرونَ 

ا ِلضا قَطْعمهلُونقْتلَا يِة ويالْح ابيِحيِطأَنا كَذَا ِفي الْمِلِهمسقَاًء ِلنِإبِب وراِر الْحوا ِفي داما دم ِلِمنيسالْم نا عِرِهمر   

 لُهقَو  

   وال يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار اإلسالم  

   ي لَا بأْس ِبِقسمِتها هناكالْمراد ِبالنهِي الْكَراهةُ لَا عدم الْجواِز وِعند الشاِفِع

 لُهقَو  

   والردء والمباشر سواء  

 لَامِه السلَيى عوسم نا عاِكيالَى حعت قَالَ اللَّه هرظَه دشيو هرصنُء فُلَاٍن إذَا كَانَ يقَالُ فُلَانٌ ِردي اِصرالن ِعنيُء الْمدالر }

م ِسلْهًءا فَأَرِعي ِرد { لُهالَ قَوالِْقت اِشربالَِّذي ي وه اِشربالْما ونوع أَي  

   فإن لحقهم مدد في دار الحرب قبل أن يحرزوا الغنيمة بدار اإلسالم شاركوهم فيها  

 لُهِة قَوِنيمِع الْغيلَ بقَب ِة أَوملَ الِْقسذَا إذَا كَانَ قَبه  
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   سوق العسكر في الغنيمة إال أن يقاتلوا وال حق ألهل  

وكَذَا لَا يسِهم ِللتاِجِر ولَا ِللْأَِجِري فَِإنْ قَاتلَ التاِجر مع الْعسكَِر أُسِهم لَه إنْ كَانَ فَاِرسا فَفَاِرس أَو راِجلًا فَراِجلٌ وكَذَا 
قَاتاِحِبِه وةَ صمِخد كرإنْ ت لَ الْأَِجريخد نلُ أَنَّ مالْأَصو َء لَهيةَ فَلَا شمالِْخد كرتي ِإنْ لَمو مهالس قحتكَِر اسسالْع علَ م

يقَاِتلَ وهو ِمن أَهِل الِْقتاِل ومن علَى ِنيِة الِْقتاِل استحق السهم سواٌء قَاتلَ أَم لَا ومن دخلَ ِلغيِر الِْقتاِل لَا يسهم لَه إلَّا أَنْ 
 ثُم قَاِتلًا فَأُِسرلَ مخكَذَا إذَا داِجلٌ واِجلًا فَرر أَو ا فَفَاِرسإنْ كَانَ فَاِرس همهس ِرِه فَلَهغَي ٍض أَورقَاِتلْ ِلمي قَاِتلَ فَلَملَ ِليخد

ِنيماِج الْغرلَ إخقَب لَّصختهمهس ِة فَلَه   

 لُهقَو  

   وإذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم  

 لَامِه السلَيِلِه عاِحٍد فَِلقَوِل ِلوجانُ الرا أَمى ِبِذ{ أَمعسيو مهاؤكَافَأُ ِدمتت ماهِسو نلَى مع دونَ يِلمسالْم ماهنأَد ِتِهمم { أَي
 نلَى مع دِلِه يى قَونعماٌء ووِة سيالداِص وِضيِع ِفي الِْقصالْوِريِف والش مأَنَّ د مهاؤكَافَأُ ِدمتى تنعمو اِحدالْو وهو مأَقَلُّه

{ ِهم حتى يسِلموا أَو يؤدوا الِْجزيةَ ، وأَما أَمانُ الْمرأَِة فَهو جاِئز ِلما رِوي أَنَّ ِسواهم أَي يقَاِتلُونَ من كَانَ علَى غَيِر ِديِن

ع لَّى اللَّهص ِبيالن ازأَجاِص وا الْعا أَبهجوز تنأَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر تِبن بنيا زهانأَم لَّمسِه ولَي { فَقَالَ قَد
أُم هاِنٍئ ِبنت أَِبي طَاِلٍب أَجازت حمويِن لَها ِمن بِني مخزوٍم وهما { أَجرنا من أَجرت وأَمنا من أَمنت ورِوي أَنَّ 

يعةَ فَتفَلَّت أَخوها عِلي كَرم اللَّه وجهه علَيِهما ِليقْتلَهما وقَالَ أَتِجِريين الْمشِرِكني الْحاِرثُ بن ِهشاٍم وعبد اللَِّه بن أَِبي رِب
 ا ثُمملَهلَِني قَبقْتى تتا حملُهقْتاَللَِّه لَا تو فَقَالَت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى رإلَى ع تضمو ابالْب هوند أَغْلَقَت

 ذَِلك ا كَانَ لَهةَ فَقَالَ مالِْقص لَه تذَكَري وأُمِن أَِبي واب ا لَِقيت ِمنولَ اللَِّه مسا ري فَقَالَت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر
  قَولُه } من أَمنت قَد أَجرنا ِمن أَجرت وأَمنا 

   وال يجوز ألحد من المسلمين قتالهم إال أن يكون فيه مفسدة فينبذ إليهم اإلمام  

الِْإم مهنا إذَا أَمكَم ِهمِبذُ إلَينفَي هقْضاِم نذَلَّةٌ كَانَ ِللِْإممو نهو ِبذَِلك ِلِمنيسالْم قلْحإذَا كَانَ ي هفِْسِه قَالَ ِفي ؛ ِلأَنِبن ام
   الْكَرِخي والْمراِهق إذَا كَانَ يعِقلُ الِْإسلَام لَا يِصح أَمانه ِعند أَِبي

  .حِنيفَةَ حتى يبلُغَ 

   يمِلك الْعقُود والْأَمانُ عقْد ِمن الْعقُوِدوقَالَ محمد يِصح ؛ ِلأَنه ِمن أَهِل الِْقتاِل كَالْباِلِغ وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنه لَا 

 لُهقَو  

   وال يجوز أمان ذمي  

 ِلِمنيسلَى الْمع ةَ لَهلَا ِولَاي هِلأَن؛ و ِتِهمكَِلم ارِإظْهةَ الْكُفَّاِر وقِْويت قِْصدي ه؛ ِلأَن ِلِمنيسلَى الْمع مهتم ه؛ ِلأَن.  
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   قوله وال األسير وال التاجر الذي يدخل عليهم  

 ِمن وا ِبذَِلكلَّصختِلي الْكُفَّار هِريدا يونَ إلَى مطَرضلَاِء يؤِلأَنَّ ه هانأَم وزجا لَا ينإلَي اِجرهي لَمو اكنه لَمأَس نم كَذَِلكو
   الضرِر

 لُهقَو  

   العبد عند أبي حنيفة إال أن يأذن له مواله في القتال وال يجوز أمان  

 لُهوِن قَونجالْمو ِبيكَالص ارةَ فَصالِْولَاي ِلكملَا ي هِلأَن؛ و هانأَم ِصحفَلَا ي هونَ ِمنآِمن مفِْسِه فَهالَ ِبنالِْقت ِلكملَا ي دبِلأَنَّ الْع  

   حمد يصح أمانه وقال أبو يوسف وم 

أَِذنَ لَه ِفي الِْقتاِل أَو لَم يأْذَنْ لَه قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا قَالَ أَهلُ الْحرِب الْأَمانَ الْأَمانَ فَقَالَ رجلٌ حر ِمن الْمسِلِمني أَو امرأَةٌ 
   وِذمته أَو تعالَوا واسمعوا الْكَلَام فَهذَا كُلُّه أَمانٌ صِحيححرةٌ لَا تخافُوا ولَا تذْهلُوا أَو عهد اللَِّه 

 لُهقَو  

   وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها  

 ِإنْ قُِطعو ِلكُونَ ذَِلكمي مهفَِإن مهلَادقُّوا أَورتاسو مالَهوذُوا أَمِني أَخعي كَذَا إذَا غَلَبو مالًا لَهم تارا فَصهنع ِلنيالْأَو قح
 لُهقَو وِميِمثْلُ الر ِبيرح ِكيرالتو كَذَِلك وِك فَهرلَى التع ومالر  

   فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نأخذه من ذلك  

ا يمنع صلْحنا مع أَحِد الْفَِريقَيِن ِمن ذَِلك ِلأَنَّ الْأَخذَ ِمنهم ِبمنِزلَِة الشراِء ولَو اشتريناه ِمنهم أَي ِمن أَمواِلِهم وأَولَاِدِهم ولَ
  .ملَكْناه فَكَذَا إذَا غَلَبناهم علَيِه 

  

   قوله فإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوها  

نَّ الْكُفَّار إذَا غَلَبوا علَى أَمواِل الْمسِلِمني وأَحرزوها ِبداِرِهم ملَكُوها ِعندنا ِخلَافًا ِللشاِفِعي ثُم ِعندنا لَا يخلُو إما أَنْ اعلَم أَ
وِإنْ } من أَسلَم علَى ماٍل فَهو لَه { ها علَيها ِلقَوِلِه علَيِه السلَام يسِلموا ويغِلبهم الْمسِلمونَ فَِإنْ أَسلَموا فَلَا سِبيلَ ِلأَصحاِب

 لُهقَو وها وذُوهِة أَخملَ الِْقسا قَبوهدجا فَوهابباَء أَرفَِإنْ ج ِديهمأَي ا ِمنفَذُوهنتاسونَ وِلمسالْم مهغَلَب  

المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة فإن ظهر عليها  
   إن أحبوا 

ي سهِمِه نفَذَ ، وأَما إذَا كَانَ ِمثِْليا لَا يأْخذُه ِلعدِم الْفَاِئدِة ؛ ِلأَنهم إذَا أَخذُوه ردوا ِمثْلَه ولَو كَانَ عبدا فَأَعتقَه من وقَع ِف
 لُهقَو عيالْب قُضنأَنْ ي لَه سلَيِبِه و هاعِن الَِّذي بِبالثَّم ذَهأْخأَنْ ي ٍل كَانَ لَهجر ِمن هاعِإنْ باِلِك والْم قطَلَ حبو قُهِعت  
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 ٍن وِبثَم ى ذَِلكرتفَاش اِجرِب ترالْح ارلَ دخِإنْ دِن وِبالثَّم ذَهاَء أَخاِر إنْ شلُ ِبالِْخيالْأَو اِلكُهلَاِم فَماِر الِْإسإلَى د هجرأَخ
اهرتالَِّذي اش   

 كَهراَء تِإنْ شِبِه و اِجرالت   

 فَكَانَ أَعدلَ النظَِر ِفيما قُلْنا وِإنْ اشتراه ِبعرٍض أَخذَه ِبِقيمِة ِلأَنَّ التاِجر يتضرر ِبأَخِذِه ِمنه مجانا ؛ ِلأَنه دفَع الِْعوض ِفيِه
   الْعرِض وِإنْ اشتراه ِبخمٍر أَو ِخنِزيٍر أَخذَه ِبِقيمِة الْعبِد وِإنْ شاَء ترك وِإنْ وهبوه ِلمسِلٍم يأْخذُه ِبِقيمِتِه

 لُهقَو  

    يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أوالدنا ومكاتبينا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك وال 

دمأَِرقَّاَء و ملَهعجو مهتمقَطَ ِعصأَس عرِي ِلأَنَّ الشباِء فَكَذَا ِبالسرالشِع ويلَكُوا ِبالْبمأَنْ ي وزجي مهاررا ِلأَنَّ أَحونرب
 تحلُوا تخدي ذَا لَمفَِله مهيبس وزجفَكَذَا لَا ي مهعيب وزجذَا لَا يِلهِة ويرالْح قح ِبِهم لَّقعت ا قَدلَاِدنأَو اتهأُما وونبكَاتمو

 لُهقَو ِملِْكِهم  

   لكوه عند أبي حنيفة وإذا أبق عبد المسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يم 

ِلأَنَّ الْعبد لَما خرج ِمن داِر الِْإسلَاِم زالَت يد مولَاه عنه ِلامِتناِع أَنْ تبقَى يده مع اخِتلَاِف الداريِن فَحصلَ الْعبد ِفي يِد 
عم تارفِْسِه صلَى نع هدي ترِإذَا ظَهفِْسِه وِة نملَ الِْقساِحِبِه قَبكَانَ ِلص ِلكُوهمي لُِّك فَِإذَا لَمما ِللتلحم قبي ةً فَلَمومص

 هدٍء ِعنيِر شيا ِبغهدعبو.  

قَدِدِه واِم ياِلِك ِلِقيالْم قةَ ِلحمِلأَنَّ الِْعص هِلكُونمي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ِهمإلَي دِس إذَا نالْفَر ِعِري أَوكَالْب ارفَص الَتز 
 لُهقَو هِلكُونمي مهفَِإن  

   فإن ند إليهم بعير فأخذوه ملكوه  

لَه وا آِخِذينارص ذُوهوِج فَِإذَا أَخرالْخ دِعن رظْهاِء تمجِللْع دِتيلَاِء إذْ لَا يقُِّق اِلاسحِبِخلَاِف ِلت لَكُوهم اِحِبِه فَِلذَِلكِد صي ِمن 
 هعم بذَهو ِهمإلَي دبع قِإنْ أَباَء وِن إنْ شِبالثَّم ذُهأْخي هاِحبلَاِم فَصالِْإس ارلَ ِبِه دخدلٌ وجر اهرتِإنْ اشا ونا ذَكَرلَى مِد عبالْع

أَخذَ الْمشِركُونَ ذَِلك كُلَّه واشترى رجلٌ ذَِلك كُلَّه وأَخرجه إلَينا فَِإنَّ الْمولَى يأْخذُ الْعبد ِبغيِر شيٍء ِبفَرٍس أَو متاٍع فَ
ا ممو دبذُ الْعأْخا يمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهِن وِبالثَّم اعتالْمو سالْفَروِبيرلَ الْحخِإذَا داَء وِن إنْ شِبالثَّم هع   

 اِجبذُلِّ الْكَاِفِر و نِلِم عسالْم ِليصخِنيفَةَ ِلأَنَّ تأَِبي ح دِعن قتِب عرالْح ارد لَهخأَدا وِلمسا مدبى عرتاشاٍن وا ِبأَمنارد
ايبت وهطُ ورالش قَامفَي دأَح لَما إذَا أَسفِْريِق ِفيمالت قَامٍض مثَلَاثُ ِحي قَاما تكَم ا لَهنِليصخت ِهيالِْعلَِّة و قَامِن ميارالد ن

  .الزوجيِن ِفي داِر الْحرِب 

ِتقعلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو   

 لُهقَو  
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   لة يحمل عليها الغنيمة قسمها بين الغانمين قسمة إيداع وإذا لم يكن لإلمام حمو 

  لَا ِقسمةَ تمِليٍك 

   ليحملوها إلى دار اإلسالم ثم يرتجعها منهم ويقسمها  

الِْإمام إذَا وجد ِفي الْمغنِم حمولَةً هكَذَا ذَكَره الشيخ مطْلَقًا ولَم يشتِرطْ ِرضاهم وِهي ِفي ِروايِة السيِر الْكَِبِري وجملَته أَنَّ 
حملَ علَيها الْغناِئم ِلأَنَّ الْحمولَةَ والْمحمولَ مالٌ لَهم وكَذَا إذَا كَانَ ِفي بيِت الْماِل حمولَةٌ حملَها علَيها ِلأَنها مالُ 

 ابوالد تِإنْ كَانو ِلِمنيسلْ الْمِغِري بِر الصيِة السايِفي ِرو ِهمابولَى دا عِلهملَى حع مهِبرجلَا ي هفَِإن ِضِهمعِلب ِن أَوياِنمِللْغ
  .يستأِْجرها ِمنهم ِلذَِلك فَِإنْ لَم يرض صاِحبها لَم يحِملْها علَيها 

يحِملُها علَيها ِبالْأَجِر وِإنْ لَم يرضوا ؛ ِلأَنه دفْع الضرِر الْعام ِبتحمِل ضرٍر خاص وِإنْ كَانَ ِبحاٍل لَو وِفي السيِر الْكَِبِري 
اٍع وةَ إيدمِقس مهنيا بهمِلِه قَسملَى حع مهاِحٍد ِمنكُلُّ و قِْدري مهنيا بهمونَ قَسِجدلَا يِل وملَى الْحونَ عقِْدروا لَا يِإنْ كَان

الدواب ِبالِْإجارِة فَِإنَّ الِْإمام يقْتلُ الرجالَ إذَا كَانوا لَم يسِلموا ويترك النساَء والذَّراِري والشيوخ ِفي الطَِّريِق ِليموتوا جوعا 
يا وطَشعاِروا ِبالنقُهرحيانَ وويالْح حذْب   

 لُهقَو  

   وال يجوز بيع الغنائم قبل القسمة  

يلُ شاونت لَه أُِبيح نمِة واجلَِف ِللْحالْعاِم وِبالطَّع ِتفَاعاِلان ملَه ا أُِبيحمِإنو لَ ذَِلكا قَبٍد ِفيهِلأَح لَا ِملْك ه؛ ِلأَن لَه زجي ٍء لَم
   بيعه كَمن أَباح طَعاما ِلغيِرِه

 لُهقَو  

   ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل إخراجها فال حق له في الغنيمة  

إلَّا ِبالِْقسمِة فَمن مات ِمنهم قَبلَ ذَِلك لَا يستِحق ِلأَنَّ حق الْغاِنِمني لَا يثْبت ِفيها ما لَم يحِرزوها ِبداِر الِْإسلَاِم ولَا يمِلكُونها 
 لُهئًا قَويا شهِمن  

   ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار اإلسالم فنصيبه لورثته  

   ؛ ِلأَنه مات بعد ثُبوِت حقِِّه ِفيها

 لُهقَو  

   رض بالنفل على القتل وال بأس أن ينفل اإلمام في حال القتال ويح 

  .ذَكَره ِبلَفٍْظ لَا بأْس ِبِه 

  .وِفي الْمبسوِط ِبلَفِْظ اِلاسِتحباِب 

هم والتحِريض أَي رغِّب} يا أَيها النِبي حرض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل { وِفي الِْهدايِة التحِريض مندوب إلَيِه قَالَ اللَّه تعالَى 
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الترِغيب ِفي الشيِء والتنِفيلُ نوع تحِريٍض وِلأَنَّ ِفي ذَِلك منفَعةً ِللْمسِلِمني ِلأَنَّ الشجعانَ يرغَبونَ ِفي ذَِلك فَيخاِطرونَ 
 لُهاِل قَولَى الِْقتونَ عقِْدميو فُِسِهمِبأَن  

    فيقول من قتل 

 كُمِمن  

   قتيال فله سلبه  

 ه؛ ِلأَن ذَِلك امالِْإم ِلكملَا ي هدعفَِإنْ كَانَ ب هدعب اِل أَوالِْقت اِغ ِمنلَ الْفَركُونَ قَبا أَنْ يِن إميهجلَى وِفيلُ عنالت ِدينجقَالَ الْخ
الِْقتاِل وبعد الْفَراِغ ِمنه لَا تحِريض ثُم إذَا كَانَ قَبلَ الْفَراِغ ِمن الِْقتاِل فَهو علَى أَربعِة أَوجٍه إنما جاز ِلأَجِل التحِريِض علَى 

ِمنكُم أَو يقُولَ من قَتلَ ِمنكُم قَِتيلًا فَلَه أَما أَنْ يقُولَ من أَخذَ ِمنكُم شيئًا فَهو لَه أَو يقُولَ من أَخذَ شيئًا فَهو لَه ولَم يقُلْ 
سلَبه أَو يقُولَ من قَتلَ قَِتيلًا ولَم يقُلْ ِمنكُم أَما إذَا قَالَ من أَخذَ ِمنكُم فَِإنَّ الِْإمام لَا يدخلُ تحت ذَِلك وِإنْ قَالَ من أَخذَ 

لَ الِْإمخئًا ديش هلَبس فَلَه هرغَي أَو ولَ هقَت ى لَوتح ولَ هخلَ قَِتيلًا دقَت نكَذَا إذَا قَالَ مو ذَِلك تحت ام.  

رجلَيِن أَو أَكْثَر فَلَه سلَب الْكُلِّ وِإنْ وِإنْ قَالَ من قَتلَ ِمنكُم فَِإنَّ الِْإمام لَا يدخلُ ثُم إذَا قَالَ من قَتلَ ِمنكُم قَِتيلًا فَقَتلَ رجلٌ 
كَانَ رجلَاِن أَو ثَلَاثَةٌ وأَكْثَر قَتلُوا رجلًا فَِإنك تنظُر إنْ كَانَ الْمقْتولُ مباِرزا يقَاِوم كُلا ِمنهم كَانَ لَه سلَبه وِإنْ كَانَ لَا 

اِجزع ارص مهقَاِومايمإن امِش ِلأَنَّ الِْإميِميِع الْجةً ِلجكُونُ غَِنيميو هلَبِحقُّونَ ستسا فَلَا ي   

ا ِبمارِتباع يح وهقَِتيلًا و اهمقَِتيلًا س لُهقَوِلِه وةَ ِفي قَتلَادا فَلَا جاِجزِة فَِإنْ كَانَ علَاداِر الْجذَا ِلِإظْهقُولُ هي هِمنِه وئُولُ إلَيا ي
وِإنما يعِصر ِعنبا لَِكنه لَما كَانَ يئُولُ إلَى الْخمِر سمي خمرا ولَو } قَالَ أَحدهما إني أَراِني أَعِصر خمرا { قَوله تعالَى 

دا أَحدلَِبِه فَِإنْ بكَا ِفي سرتلَاِن اشجر لَهأَنْ قَت هِكنمثُ لَا ييِبح هنِل أَثْخالْأَو برإنْ كَانَ ض رالْآخ هزهأَج ثُم هبرا فَضمه
ريصي ِل لَمالْأَو برِإنْ كَانَ ضوِل وقْتكِْم الْمِفي ح ارص هِل ؛ ِلأَنِللْأَو لَبٍل فَالسِبقَو ِعنيلَا يقَاِتلَ والَِة يِذِه الْحإلَى ه ه

محمد بن مسلَمةَ ضرب مرحبا فَقَطَع ِرجلَيِه وضرب عِلي رِضي اللَّه عنه عنقَه فَقَالَ { فَالسلَب ِللثَّاِني وقَد رِوي أَنَّ 
أَر ولَ اللَِّه لَوسا راَللَِّه يةَ ولَمسم نب دمحم لَّى اللَّهص ِبيطَى النأَِخي فَأَع ذَّبا عكَم هذِّبت أَنْ أُعدي أَرلَِكنلْته ولَقَت لَهت قَتد

 علَى الِْقتاِل قَالَ أَبو وهذَا محمولٌ علَى أَنَّ ضربه جعلَه ِبحيثُ لَا يقَاِتلُ ولَا يِعني} علَيِه وسلَّم سلَبه ِلمحمِد بِن مسلَمةَ 
 لُهاٌء قَووس ِفي ذَِلك هرغَيالْقَاِتلُ وِة وِنيملَِة الْغمج ِمن هلَبل قَِتيلًا فَسجلَ رِللْقَاِتِل فَقَت لَبلْ السعجي ِإذَا لَمِنيفَةَ وح  

   أو يقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس  

عب لَِة أَيمج ِع ِمنبونَ ِبالرفَِردنم متأَن اهنعِس ممالْخ دعب فصالن ِس أَومالْخ دعكَذَا إذَا قَالَ الثُّلُثُ بو سمالْخ فَعرا يم د
عب ذَِلك ِمن ملَه يما سم مكُونُ لَهيو ذَِلك سمخ هذُ ِمنخؤكَِر يساِركُونَ الْعشي ملَه يما سلَى مع ادا زمِس ومالْخ د

الْعسكَر ِفيِه وِإنْ قَالَ فَلَكُم الربع ولَم يقُلْ بعد الْخمِس لَم يخمس الربع وصار لَهم النفَلُ ِبخمسٍة وكَذَا إذَا قَالَ من قَتلَ 
   به لَمقَِتيلًا فَلَه سلَ

لَابالْأَس سمِس خمالْخ دعب هلَبس لَ قَِتيلًا فَلَهقَت نِإنْ قَالَ مو لَابالْأَس سمخي   
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 لُهقَو  

   وال ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار اإلسالم إال من الخمس  

   ، وأَما الْخمس فَلَا حق ِللْجيِش ِفيِه فَيجوز التنِفيلُ ِمنه قَولُه ِلأَنها إذَا أُحِرزت تعلَّق ِبها حق جِميِع الْجيِش

   وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء  

.  

  ه وقَالَ الشاِفِعي إذَا قَتلَ كَاِفرا مقِْبلًا غَير مدِبٍر فَلَه سلَبه قَولُ

   والسلب ما على المقتول من ثيابه وسالحه ومركبه  

وكَذَا ما علَى مركَِبِه ِمن السرِج والْآلَِة وما معه علَى مركَِبِه ِمن ماِلِه ِفي حِقيبِتِه أَو علَى وسِطِه ، وأَما جِنيبه وغُلَامه وما 
ابلَى دغُلَاِمِه ع عأَنَّ كَانَ م ِوير قَدِش ويِميِع الْجةٌ ِلجغَِنيم وهلٍَب وِبس ذَِلك سفَلَي رٍس آخلَى فَرا كَانَ عمى ورٍة أُخ

رهوا جٍب ِفيهذَه طَقَةٌ ِمنِه ِمنلَيفَكَانَ ع هلَبذَ سأَخو لَهانَ فَقَتبزرالْم زاراِلٍك بم ناَء برأَلْفًا فَقَالَ الْب لَغَ ثَلَاِثنيِه فَبلَيع مفَقُو 
هسمذُ خأْخا نِإنا وِظيمالًا علَغَ مذَا بِإنَّ هو لَابالْأَس سمخا لَا نا كُنإن هنع اللَّه ِضير رمع   

 لُهقَو  

   نيمة وال يأكلوا منها شيئا وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغ 

ِلأَنَّ الضرورةَ والْحاجةَ إلَى ذَِلك قَد ارتفَعت ِلأَنَّ الْغاِلب أَنهم يِجدونَ ِفي داِر الِْإسلَاِم الطَّعام والْعلَف فَلَا يباح لَهم التناولُ 
 لُهِة قَوِنيمالْغ ِمن  

   و طعام رده إلى الغنيمة ومن فضل معه علف أ 

 دعِتِه إنْ كَانَ بِبِقيم قدصتا أَنْ يكَانَ غَِني نِغي ِلمبنلٍَف فَيع أَكٍْل أَو ٍء ِمنيوا ِبشفَعتفَِإنْ ان تفَعتار ةَ قَدوررِلأَنَّ الض
بلَ الِْقسمِة وِإنْ كَانَ فَِقريا رده قَبلَ الِْقسمِة ولَم يلْزمه بعد الِْقسمِة شيٌء وِإنما الِْقسمِة أَو رد ِقيمِتِه ِفي الْمغنِم إنْ كَانَ قَ

 ِة فَقَدمالِْقس دعا بأَمِة ، وِنيمإلَى الْغ هدر ِكنمي هِة ؛ ِلأَنملَ الِْقسإذَا كَانَ قَب ِنيالْغ هدرِق يفَرِحقِِّه ِلتتسإلَى م الُهإيص ذُرعي
الْغاِنِمني فَيتصدق ِبِه ، وأَما الْفَِقري فَيرده قَبلَ الِْقسمِة ؛ ِلأَنه حق الْغيِر ، وأَما بعدها فَموِجبه التصدق وهو محلٌّ ِللتصدِق ؛ 

فَِقري هِلأَن   

 لُهقَو  

   ويقسم اإلمام الغنيمة فيخرج خمسها  

  قَولُه } فَأَنَّ ِللَِّه خمسه { قَالَ اللَّه تعالَى 

   ويقسم األربعة أخماس بين الغانمين للفارس سهمان  

  يعِني سهما لَه وسهما ِلفَرِسِه 
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   وللراجل سهم عند أبي حنيفة  

  لْحسن بن ِزياٍد وهو قَولُ الِْعراِقيني والْكُوِفيني والْبصِريني قَولُه وِبِه قَالَ زفَر وا

   وقال أبو يوسف ومحمد للفارس ثالث أسهم  

فَرِس أَكْثَر ِمن مؤنِة الْآدِمي فَوجب أَنْ معناه سهم لَه وسهماِن ِلفَرِسِه وِللراِجِل سهم وهو قَولُ أَهِل الِْحجاِز ِلأَنَّ مؤنةَ الْ
يكُونَ سهمه أَكْثَر وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الِْقياس يمنع اِلاسِتحقَاق ِبالْفَرِس ؛ ِلأَنه آلَةٌ ِللْحرِب ِبمنِزلَِة الْآلَاِت كَالْقَوِس والرمِح 

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَعطَى الْفَاِرس { وِإنما تِرك الِْقياس ِللْخبِر وقَد اختلَفَت الْأَخبار ِفي بعِضها أَنَّ والسيِف والنصِل 
ا اُختِلف ِفيِه وأُثِْبت ما اُتِفق علَيِه وِلأَنَّ اِلانِتفَاع فَلَما اختلَفَت الْأَخبار أُسِقطَ م} أَنه أَعطَاه ثَلَاثَةً { ورِوي } سهميِن 

ِحقتسأَنْ ي زجي قَاِتلُ فَلَماِدِه يِفرِبان الْفَاِرسقَاِتلُ واِدِه لَا يِفرِبان سى أَنَّ الْفَررِس أَلَا تِتفَاِع ِبالْفَراِلان ِمن ظَمِبالْفَاِرِس أَع 

  .ِبالْفَرِس أَكْثَر ِمما يستِحق ِبصاِحِبِه 

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَسم غَناِئم خيبر علَى أَهِل { وِلهذَا قَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا فَضلَ ِلبِهيمٍة علَى إنساٍن ورِوي أَنَّ 
يةَ عشر سهما وكَانَ الْجيش أَلْفًا وخمسِمائٍَة ِمنها ثَلَاثُِمائَِة فَاِرٍس وأَلْف وِمائَتا راِجٍل فَأَعطَى الْفَاِرس الْحديِبيِة علَى ثَماِن

ماِنيةَ عشر أَنك تقُولُ الرجالَةُ اثْنا ووجه التخِريِج علَى ثَ} سهميِن سهما لَه وسهما ِلفَرِسِه وأَعطَى الراِجلَ سهما واِحدا 
   عشر ِمائَةً فَيجعلُها اثْني عشر سهما كُلَّ

لَاثَةَ ِلأَنَّ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهم ِمائٍَة سهما وتقُولُ الْفُرسانُ ثَلَاثُِمائٍَة فَتجعلُها ثَلَاثَةً ِمن الْعدِد كُلُّ ِمائٍَة واِحدا ثُم تضعف هِذِه الثَّ
سهميِن فَتكُونُ ِستةً وتضمها إلَى اثْني عشر تكُونُ ثَماِنيةَ عشر فَيكُونُ لَلْفُرساِن ِفي هِذِه الِْقسمِة ثُلُثُ الْجِميِع وِللرجالَِة 

 لُهالثُّلُثَاِن قَو  

   واحد وال يسهم إال لفرس  

  .هذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد وزفَر والْحسِن بِن ِزياٍد 

 هِنيبكُونُ جي رالْآخو هكَبرا يمهدِن أَحيسإلَى فَر اجتحي لَ قَدجِلثَلَاثَةَ ِلأَنَّ الر ِهمسلَا يِن ويسِلفَر ِهمسي فوسو يقَالَ أَبفَِإذَا و
الزبير بن الْعواِم حضر يوم خيبر ِبأَفْراٍس فَلَم يسِهم لَه النِبي { أَعيا الَِّذي تحته رِكب الْآخر فَقَاتلَ علَيِه ولَهم ما رِوي أَنَّ 

  .نَّ الِْقتالَ لَا يكُونُ إلَّا علَى فَرٍس واِحٍد ولَا يكُونُ علَى فَرسيِن دفْعةً واِحدةً وِلأَ} صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم إلَّا ِلفَرٍس واِحٍد 

 لُهقَو  

   والبراذين والعتاق سواء  

وِمن ِرباِط الْخيِل {  اللَّه تعالَى ِلأَنَّ اسم الْخيِل يشتِملُ علَى جِميِع ذَِلك والِْإرهاب مضاف إلَى جِميِع ِجنِس الْخيِل قَالَ
 كُمودعاللَِّه و ودونَ ِبِه عِهبرإذَا } ت ِتيقِلأَنَّ الْعا واِحدقِْرِف إطْلَاقًا والْمِجِني والْهاِق وتالْعاِذيِن ورلَى الْبع طْلَقِل ييالْخ ماسو

رالْهِل كَانَ ِفي الطَّلَِب وِقب اَءةُ ِمنننُ الَِّذي ِفيِه الدذَوى الِْبروتةٌ فَاسفَعنم مهطْفًا فَِفي كُلٍّ ِمنع نأَلْيو ربنُ أَصذَوى فَالِْبرِب أَقْو
ِكلَاهما عرِبياِن والْهِجني الَِّذي ِفيِه الدناَءةُ ِمن ِقبِل أُمِه أَِبيِه والْعِتيق الَِّذي لَا دناَءةَ ِفيِه لَا ِمن ِقبِل أَِبيِه ولَا ِمن ِقبِل أُمِه بلْ 
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ي والْمقِْرف دِنيُء الْأَبويِن جِميعا ِبأَنْ يكُونا أَعجِمييِن وِفي الصحاِح الْمقِْرف هو الدِنيُء الْهجنِة ِمن الْفَرِس وغَيِرِه وهو الَِّذ
وهأَبةٌ وِبيرع هأُم   

   لَيس كَذَِلك ِلأَنَّ الِْإقْراف إنما هو ِمن ِقبِل الْفَحِل

 لُهقَو  

   وال يسهم لراحلة وال بغل  

  .ِفي الْخيِل معدوم ِفيِهم يعِني أَنَّ من لَه بِعري أَو بغلٌ أَو ِحمار فَهو والراِجلُ سواٌء ِلأَنَّ الْمعنى الَِّذي 

  

   قوله ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس  

فَيتصدق وسواٌء استعاره أَو استأْجره ِللِْقتاِل فَحضر ِبِه فَِإنه يسِهم لَه وِإنْ غَصبه وحضر ِبِه استحق سهمه ِمن وجٍه محظُوٍر 
ِبِه وقَولُه فَنفَق أَي مات يقَالُ نفَقَت الدابةُ ومات الِْإنسانُ وتنبلَ الْبِعري كُلُّه ِبمعنى هلَك وسواٌء بِقي فَرسه معه حتى 

الْع ذَهأَخ لَ ِبِه أَوخد ِحني اتم ةُ أَوِنيمالْغ لَتصح مهس ِحقتسي ها فَِإنهدعب ِة أَوِنيموِل الْغصلَ حقَب جرع أَو كُِسر أَو ود
  .فَاِرٍس 

نده حالَةُ الْحرِب ؛ ِلأَنه وقَالَ الشاِفِعي إذَا مات فَرسه قَبلَ الِْقتاِل فَهو راِجلٌ والْأَصلُ أَنَّ الْمعتبر ِعندنا حالَةُ الْمجاوزِة وِع
 هبهو أَو هرآج أَو هنهر أَو هسفَر اعب ا ثُملَ فَاِرسخِإنْ دا وِبه فوالْخ مقُهلْحي هاٍل ؛ ِلأَنِقت عوةُ نزاوجا الْمقُلْنو ببالس وه

يِة يبطُلُ سهم الْفَرِس ويأْخذُ سهم راِجٍل ِلأَنَّ الِْإقْدام علَى هِذِه التصرفَاِت يدلُّ علَى أَنه لَم يكُن أَو أَعاره فَِفي ظَاِهِر الروا
ذَا نفَق فَرسه ؛ ِلأَنه لَم يوجد ِمنه ِرضا قَصده ِبالْمجاوزِة الِْقتالَ فَاِرسا وِلأَنَّ بيعه لَه ِرضا ِبِإسقَاِط حقِِّه ولَيس كَذَِلك إ

ِبِإسقَاِط حقِِّه وروى الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه يضرب لَه ِبسهِم فَاِرٍس ِلأَنَّ سبب اِلاسِتحقَاِق قَد حصلَ وهو دخولُه فَاِرسا 
 وأَما إذَا باعه بعد الْفَراِغ ِمن الِْقتاِل لَم يسقُطْ سهم الْفَرِس وكَذَا إذَا باعه ِفي حالَِة الِْقتاِل ِعند وبيع الْفَرِس كَموِتِه ،

   رةُالْبعِض والْأَصح أَنه يسقُطُ ِلأَنَّ بيعه ِفي حالَِة الِْقتاِل يدلُّ علَى أَنَّ غَرضه التجا

 لُهقَو هتِعز ِظرتني هِفيِه إلَّا أَن  

   ومن دخل راجال فاشترى فرسا استحق سهم راجل  

 راِجلًا وكَذَا إذَا استعاره أَو استأْجره أَو وِهب لَه فَلَه سهم راِجٍل ِلأَنَّ الْمعتبر ِبحالَِة الدخوِل وقَالَ الْحسن إذَا دخلَ
 ودقْصِم فَاِرٍس ِلأَنَّ الْمهِبس لَه ِربوا ضى غَِنمتح مهعِه ملَيلَ عقَات ئًا ثُميش كَرسالْع منغلَ أَنْ يقَب لَه ِهبو ا أَوسى فَررتاشو

ر ِمن اِلانِتفَاِع ِبِه حالَةَ الدخوِل قَالَ ِفي الِْهدايِة ولَو دخلَ فَاِرسا فَقَاتلَ راِجلًا ِبالدخوِل الِْقتالُ واِلانِتفَاع ِبِه حالَةَ الِْقتاِل أَكْثَ
ارأَع أَو هرآج أَو هبهو أَو هسفَر اعإذَا ب ِدينجِفي الْخفَاِق واِن ِباِلاتسالْفُر مهس ِحقتسكَاِن يقَطَ ِلِضيِق الْموِل سخالد دعب ه

   سهم فَرِسِه فَِإنْ اشترى مكَانه آخر أَسهم لَه سهم فَاِرٍس

 لُهقَو  
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   وال يسهم لمملوك وال امرأة وال صبي وال مجنون وال ذمي ولكن يرضخ لهم اإلمام على قدر ما يرى  

 والصِبي عاِجزاِن والْعبد ِلمولَاه أَنْ يمنعه إلَّا أَنه يرضخ لَهم تحِريضا علَى الِْقتاِل والْمكَاتب ولَا يبلُغُ ِبِه السهم ِلأَنَّ الْمرأَةَ
ِقتاِل وِإنما يرضخ ِللْعبِد إذَا قَاتلَ وكَذَا الْمرأَةُ ِبمنِزلَِة الْعبِد ِلِقياِم الرق ِفيِه وتوهِم عجِزِه فَيمنعه الْمولَى عن الْخروِج إلَى الْ

 لَمو لَاهوِة ممِلِخد دبالْع ا أَوِجهوِة زمِلِخد لَتخا إذَا دى أَمضرلَى الْمع قُومتى وحراِوي الْجدت تا إذَا كَانلَه خضرا يمإن
عبِد قَتلٌ ولَا ِمن الْمرأَِة مداواةٌ ولَا نفْع ِللْمسِلِمني فَِإنه لَا يرضخ لَهم أَصلًا وكَذَا الذِّمي إنما يرضخ لَه إذَا قَاتلَ يحصلْ ِمن الْ

مِة علَى الِْقتاِل ؛ ِلأَنه لَا يؤمن غَدرهم وِخيانتهم ِبالْمسِلِمني إلَّا أَو دلَّ علَى الطَِّريِق وينبِغي ِللِْإماِم أَنْ لَا يستِعني ِبأَهِل الذِّ
الَِة وجالر مهس الَِتِهمجلُغُ ِلربلَا يو ملَه خضري هاِم فَِإنِبِإذِْن الِْإم ِلِمنيسالْم علُوا مقَاتوا ورضإذَا ح مهأَن مهس اِنِهمسلَا ِلفُر

ِتِهمبتِحطَاِط رانو ِزلَِتِهمناِن مقْصاِن ِلنسالْفُر   

 لُهقَو  

   فأما الخمس فيقسم على ثالثة أسهم سهم لليتامى  

 لُهقَو الْفَقْر طُ ِفيِهمرتشيو  

   وسهم للمساكين وسهم ألبناء السبيل  

  منقَِطع عن ماِلِه قَولُه وابن السِبيِل هو الْ

   ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم  

 ِبيِل ِمناُء السنأَباِكِني وسِم الْمهلُونَ ِفي سخدى يبى الْقُراِكني ذَوسمى وامتِم الْيهلُونَ ِفي سخدى يبذَِوي الْقُر امتأَي أَي
  الْمستصفَى وقَولُه ذَِوي الْقُربى يعِني قَرابةَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَولُه ذَوى الْقُربى كَذَِلك ِفي 

   ويقدمون  

وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني { ى أَي يقَدم ذَوو الْقُربى علَى الطَّواِئِف الثَّلَاثَِة ِلأَنَّ اللَّه تعالَى قَدمهم ِفي الْآيِة فَقَالَ تعالَ
  قَولُه } وابِن السِبيِل 

   وال يدفع إلى أغنيائهم شيئا  

 لُهِة قَواجالْحِبالْفَقِْر و قحتسا يمإن ه؛ ِلأَن  

ركا باسمه تعالى وسهم النبي فأما ما ذكره اهللا تعالى لنفسه في كتابه من الخمس فإنما هو الفتتاح الكالم تب 
   صلى اهللا عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي 

 لُهٍة قَواِريج ٍف أَويس ٍع أَوِة ِمثْلُ ِدرِنيمالْغ فِْسِه ِمنِلن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيطَِفيِه النصٌء كَانَ ييش وهو  
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   قونه في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم بالنصرة وسهم ذوي القربى كانوا يستح 

  .وِبموِتِه زالَت النصرةُ 

 لُهقَو  

   وبعده بالفقر  

 وبِني نوفٍَل وكَانَ يقَسم بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن ويكُونُ ِلبِني هاِشٍم وبِني الْمطَِّلِب دونَ غَيِرِهم ِمن بِني عبِد شمٍس
أَولَاد عبِد مناٍف أَربعةً هاِشم والْمطَِّلب وعبد شمٍس ونوفَلٌ فَبنو عبِد شمٍس وبنو نوفٍَل لَا يعطَونَ ِمنه شيئًا وِإنما هو ِلبِني 

ِويا رةً ِلماصطَِّلِب خِني الْمباِشٍم وأَنَّ ه  }ِمن وهطِْعٍم وم نب ريبج   

بِني نوفٍَل قَالَ ِلرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَما قَسم ِلبِني هاِشٍم وبِني الْمطَِّلِب قَسمت يا رسولَ اللَِّه ِلِإخواِننا ِمن بِني 
م تعِطنا شيئًا وقَرابتنا ِمثْلُ قَرابِتِهم فَقَالَ علَيِه السلَام إنما هاِشم والْمطَِّلب شيٌء واِحد إنهم لَم الْمطَِّلِب وبِني هاِشٍم ولَ

 ثُم شبك بين أَصاِبِعِه لَعن اللَّه من فَرق يفَاِرقُونا ِفي جاِهِليٍة ولَا إسلَاٍم إنما بنو هاِشٍم وبنو الْمطَِّلِب شيٌء واِحد هكَذَا
النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَما أَعطَى بِني هاِشٍم وبِني الْمطَِّلِب ولَم { ورِوي أَنَّ } بينهما ربونا ِصغارا وحملْناهم ِكبارا 

وِني نِط بعي ِمن وهطِْعٍم وم نب ريبجٍس ومِد شبِني عب ِمن وهو هنع اللَّه ِضيفَّانَ رع نانُ بثْمع اهٍس أَتمِد شبِني عبفٍَل و
الَِّذي وضعك اللَّه تعالَى ِفيِهم فَما بالُ إخواِننا ِمن بِني نوفٍَل فَقَالَا يا رسولَ اللَِّه هؤلَاِء بنو هاِشٍم لَا ننِكر فَضلَهم ِللْموِضِع 

بِني الْمطَِّلِب أَعطَيتهم ومنعتنا وقَرابتنا واِحدةٌ فَقَالَ إنا وبنو الْمطَِّلِب لَم نفْتِرق ِفي جاِهِليٍة ولَا إسلَاٍم وِإنما بنو الْمطَِّلِب 
   وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ اِلاسِتحقَاق إنما هو ِبالنصرِة لَا ِبالْقَرابِة} وبنو هاِشٍم شيٌء واِحد وشبك بين أَصاِبِعِه 

 لُهقَو  

   وإذا دخل واحد أو اثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن اإلمام فأخذوا شيئا لم يخمس  

يس ِبغِنيمٍة إذْ الْغِنيمةُ ِهي الْمأْخوذَةُ قَهرا وغَلَبةً لَا اخِتلَاسا وسِرقَةً ، وأَما إذَا دخلَ الْواِحد واِلاثْناِن ِبِإذِْن الِْإماِم فَِفيِه ؛ ِلأَنه لَ
الرو هابأَص ناِقي ِلمالْبو سمخي هأَن ورهشالْماِن وتايةُ ِروايوالرِص ولَصلَى طَِريِق التوذٌ عأْخم ه؛ ِلأَن سمخةُ لَا يةُ الثَّاِنيايو

 لُهِص قَولَصِرِه لَا ِبالتوذُ ِبظَهأْخفَكَانَ الْم مهترصن مزالْت فَقَد امالِْإم ما أَِذنَ لَهلَم ه؛ ِلأَن حالْأُولَى أَص  

   إن دخل جماعة لهم منعة فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم اإلمام و 

 ئًا لَميذُوا شأَخاِم وِر إذِْن الِْإميلُوا ِبغخدو مةَ لَهعنةً لَا ماعموا جِإنْ كَانةً وغَِنيما وروذُ قَهأْخةٌ فَكَانَ الْمعنا مةَ لَهاعمِلأَنَّ الْج
 سمخي هذُونأْخا يونَ ِبمِسرتسي مهوِص ؛ ِلأَنلَاِء كَاللُّصؤهِر والْقَهِة ولَبِبالْغ ا أُِخذَتةُ مِنيمٍة إذْ الْغِنيمِبغ سوذَ لَيأْخِلأَنَّ الْم

لَا ي لَه وفَه مهاِحٍد ِمنكُلُّ و ذَها أَخةً فَمغَِنيم كُني ِإذَا لَمِد ويِة كَالصاحِل الِْإبلَى أَصوذٌ عأْخم ه؛ ِلأَن هاِحبِفيِه ص اِركُهش
   والْحِشيِش

 لُهقَو  
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   وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فال يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم وال من دمائهم  

لتعرض بعد ذَِلك يكُونُ غَدرا والْغدر حرام ِبِخلَاِف الْأَِسِري فَِإنه غَير مستأْمٍن فَيباح ؛ ِلأَنه ضِمن أَنْ لَا يتعرض ِباِلاسِتئْماِن فَا
 لُها قَوعطَو ِإنْ أَطْلَقُوهو ضرعالت لَه  

   وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به  

ه؛ ِلأَن ِطيبلَا يو هعيب حص هاعب هلَِكنِبِه و قدصتي ا فَِإنْ لَمظُورحثًا ِفيِه فَكَانَ مبخ ذَِلك بجِر فَأَودِب الْغبلَ ِبسصح 
   ِللْمشتِري الثَّاِني كَما لَا يِطيب ِللْأَوِل

 لُهقَو  

   كن أن يقيم في دارنا سنة وإذا دخل الحربي إلينا بأمان لم يم 

؛ ِلأَنه إذَا أَقَام ِفي داِرنا وقَف علَى عوراِت الْمسِلِمني فَلَم يؤمن أَنْ يدلَّ علَينا الْمشِرِكني فَيكُونُ عينا لَهم وعونا علَينا 
 هِة ؛ ِلأَنِسريِة الْيالِْإقَام ِمن كَّنميِة وِسريِة الْيالِْإقَام ِعِه ِمننِلأَنَّ ِفي ملُ ِفيِه وخدلَاِم فَيةٌ ِفي ِديِن الِْإسغْبر لَه رظْهأَنْ ي وزجي قَد

  لسنةُ والْيِسريةُ ما دونها قَولُه قَطْع الْجلَِب وسد باِب التجارِة والِْمريِة وِفيِه ضرر ِبالْمسِلِمني والْمدةُ الطَِّويلَةُ ِهي ا

   ويقول له اإلمام إذا أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية  

اِم أَنْ يِغي ِللِْإمبنيِل وقِْت الْقَوو ِب ِمنِض الْكُتعِفي بوِل وخقِْت الدو ِه ِمنلَيع عوضةَ تيةٌ إلَى أَنَّ الِْجزارِفيِه إش ذَِلك قُولَ لَه
ِفي أَوِل ما دخلَ وتضرب لَه مدةٌ علَى ما يرى ويكُونُ دونَ السنِة نحو الشهريِن والثَّلَاثَِة ويقُولُ لَه إذَا جاوزتها جعلْتك 

 لُهةَ قَويك الِْجزلَيت ععضوا ويِذم  

   منه الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب فإن أقام سنة أخذت  

؛ ِلأَنه لَما أَقَام بعد هذَا صار ملْتِزما ِللِْجزيِة فَِإذَا أُِخذَت ِمنه الِْجزيةُ صار ِذميا والذِّمي لَا يمكَّن ِمن الرجوِع إلَى داِر 
   الْحرِب

 لُهقَو  

    عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود فإن 

 لُهِب قَوراِر الْحوِعِه إلَى دجِبر هانطَلَ أَمأَب ه؛ ِلأَن  

   وما في دار اإلسالم من ماله على خطر  

وزو الَهمو همد ظَراِن حِبالْأَم ه؛ ِلأَن لُهِه قَولَيا كَانَ علَى مع الُهم ِقياِلِه فَبم نع ظْرِزيلُ الْحِمِه لَا يد نظِْر عالُ الْح  

   فإن أسر أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا  

كَيِدِه فَيِصري فَيئًا تبعا ِلنفِْسِه ، وأَما الدين فَِلأَنَّ الْيد علَيِه ِبواِسطَِة الْمطَالَبِة أَما الْوِديعةُ فَِلأَنها ِفي يِدِه تقِْديرا ِلأَنَّ يد الْموِدِع 
   وقَد سقَطَت ويد من علَيِه أَسبق ِمن الْيِد الْعامِة فَيختص ِبِه فَيسقُطُ
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 لُهقَو  

   وما أوجف عليه المسلمون  

  أَي أَسرعوا إلَى أَخِذِه 

   من أموال أهل الحرب بغير قتال صرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج  

لَيع فجا أَوأَلَِة مسى الْمنعمقِْريِب والت قِر فَويالس ِمن عون ِجيفالْوِر ويِللْغ اجعالِْإزو اعرالِْإس وه افالِْإجي ونَ ِمنِلمسِه الْم
أَمواِل أَهِل الْحرِب ِبغيِر ِقتاٍل صِرف ِفي مصاِلِح الْمسِلِمني كَما يصرف الْخراج ِمثْلُ الْأَرِضني الَِّتي أَجلَوا أَهلَها عنها لَا 

أَن هتفَاِئد اجرالْخ فرصا يكَم لُهقَوا وِفيه سمخسمِفيِه الْخ ِجبلَا يِة وِنيمةَ الْغمِقس مقْسلَا ي ه   

 لُهقَو  

   وأرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام  

 واِحد الْأَحجاِر مهرةُ موِضع ِبالْيمِن مسماةٌ ِبمهرةَ بِن الْعذَيب قَريةٌ ِمن قُرى الْكُوفَِة وقَولُه حجٍر هو ِبفَتِح الْحاِء والِْجيِم
 لُهةُ قَوِريها الِْإِبلُ الْمهإلَي بسنو قَِبيلٍَة تانَ أَبديح  

   والسواد كلها أرض خراج  

رزاِرِه وجِة أَشرضِلخ ِبذَِلك يماِق سالِْعر ادوِني سعاِضيِه ياِق أَرالِْعر ادوسِعِه و.  

 لُها قَوماهالْكُوفَِة قُرِة ورصالْب ادوس اِشيترمقَالَ التو  

   وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان  

راِق شرِقي ِدجلَةَ وعبادانُ ِحصن صِغري علَى شاِطِئ الْبحِر وطُولُ عقَبةُ حلْوانَ حد سواِد الِْعراِق عرضا والْعلْثُ قَريةٌ ِبالِْع
سواِد الِْعراِق ِمائَةٌ وثَمانونَ فَرسخا وعرضه ثَمانونَ فَرسخا وِمساحته اثْناِن وثَلَاثُونَ أَلْف أَلِْف جِريٍب وِقيلَ ِستةٌ وثَلَاثُونَ 

 لُهِريٍب قَوأَلِْف ج أَلْف  

   وأرض السواد كلها مملوكة ألهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها  

رض ِلأَنها فُِتحت عنوةً وقَهرا وأُِقر أَهلُها علَيها ووِضع علَيِهم الْخراج ِفي أَرِضِهم والِْجزيةُ علَى رُءوِسِهم فَبِقيت الْأَ
ملُوكَةً لَهمم   

 لُهقَو  

   وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر  

ِلك ما ِسوى أَرِض يعِني ما ِسوى أَرِض الْعرِب ِلأَنَّ الْمسِلم لَا يبتدأُ ِبالْخراِج والْعشر أَلْيق ِبِه ؛ ِلأَنه طُهرةٌ وِعبادةٌ وكَذَ
 لُهاِد قَووالس  
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   وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج  

لَيها ماُء ِلأَنَّ الْحاجةَ إلَى ابِتداِء التوِظيِف علَى الْكَاِفِر والْخراج أَلْيق وهذَا إذَا وصلَ إلَيها ماُء الْأَنهاِر وكُلُّ أَرٍض لَا يِصلُ إ
الْأَنهاِر وِإنما تسقَى ِبعيٍن فَِهي عشِريةٌ ِلقَوِلِه علَيِه السلَام ما سقَته ماُء السماِء فَِفيِه الْعشر وماُء الْعيِن ِفي معنى ماِء السماِء 

   }لَ ِمن السماِء ماًء فَسلَكَه يناِبيع ِفي الْأَرِض أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنز{ قَالَ اللَّه تعالَى 

 لُهقَو  

   ومن أحيا أرضا مواتا فعند أبي يوسف هي معتبرة بحيزها  

 لُهقَو بالْقُر زيالْحا وِبهِبقُر أَي  

   فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية  

أَِبي ه دِعن اسكَانَ الِْقيِر وشِض الْعِز أَريح ِمن تِإنْ كَانو اجرِه الْخلَيا فَعيا إذَا كَانَ ِذما أَمِلمسا مِيي لَهحذَا إذَا كَانَ الْم
إلَّا أَنَّ الصحابةَ وضعوا علَيها الْعشر فَتِرك الِْقياس ِلِإجماِعِهم يوسف أَنْ تكُونَ الْبصرةُ خراِجيةً ِلأَنها ِمن حيِز أَرِض الْخراِج 

 لُهقَو  

   والبصرة عندنا عشرية بإجماع الصحابة رضي اهللا عنهم  

 اهنيا بِلم.  

  

ار العظام التي ال قوله وقال محمد إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو األنه 
   يملكها أحد فهي عشرية 

 ارهالْأَن اِجيراُء الْخالْمٍد وِة أَحِولَاي تحلُ تخداِر الَِّتي لَا تالِْبحوِن ويالْعاِر والْآباِء وماُء السم ِريشاُء الْعِة الْمايقَالَ ِفي الِْهد
و اِجما الْأَعقَّهاِب الَِّتي شِفي ب هذَكَر فوسأَِبي ي دِعن اِجيرخٍد ومحم دِعن ِريشاِت عالْفُرلَةَ وِدجونَ وحيجونَ وحياُء سم
  .زكَاِة الزروِع والثِّماِر 

 لُهقَو  

   وإن أحياها بماء األنهار التي احتفرها األعاجم كنهر الملك ونهر يزدجرد فهي خراجية  

 لُهقَو لُوِكِهمم آِخر وهو لُوِك فَاِرسم ِمن ِردجدزي  

والخراج الذي وضعه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه على أهل السواد في كل جريب يبلغه الماء قفيزها  
   شمي وهو الصاع ودرهم 

خراج الْمقَاطَعِة هو الَِّذي ذَكَره الشيخ وخراج الْمقَاسمِة هو ما إذَا الْخراِج علَى ضربيِن خراج مقَاطَعٍة وخراج مقَاسمٍة فَ
ًءا ِمنزج ِهملَيع عضأَى أَنْ ير أَو ِهملَيع نما ولَدب امالِْإم حتافْت   
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ِإنه يجوز ويكُونُ حكْمه حكْم الْعشِر يعِني أَنه يتعلَّق ِبالْخاِرِج لَا ِبالتمكُِّن ِمن الْخراِج أَما ِنصف الْخراِج أَو ثُلُثُه أَو ربعه فَ
 وِمن حكِْمِه أَنه لَا الزراعِة حتى إذَا عطَّلَ الْأَرض مع التمكُِّن لَا يِجب علَيِه شيٌء كَما ِفي الْعشِر ويوضع ذَِلك ِفي الْخراِج

يِزيد علَى النصِف وينبِغي أَنْ لَا ينقُص عن الْخمِس ِضعِف ما يؤخذُ ِمن الْمسِلِمني والْجِريب أَرض طُولُه ِستونَ ِذراعا 
 وذَكَر الصيرِفي رِحمه اللَّه أَنَّ الذِّراع الْمعتبر سبع قَبضاٍت ِمن غَيِر وعرضه ِستونَ ِذراعا يِزيد علَى ِذراِع الْعامِة ِبقَبضٍة

ِبي حِنيفَةَ ومحمٍد الِْإبهاِم وقَولُه قَِفيزها شمي هو ثَلَاثَةُ أَرطَاٍل ِبالِْعراِقي ِمثْلُ الصاِع الِْحجاِزي وذَِلك أَربعةُ أَمناٍء ِعند أَ
  .ويكُونُ ِمما يزرع ِفي ِتلْك الْأَرِض 

وقَالَ الِْإمام ظَِهري الديِن يكُونُ ِمن الِْحنطَِة أَو الشِعِري كَذَا ِفي الْمستصفَى وقَولُه وِدرهم معناه يكُونُ الدرهم ِمن وزِن سبِعِه 
وهاطًا وِقري رشةَ ععبأَر هنزكُونَ وأَنْ ي .  

 لُهقَو  

   وفي جريب الرطبة خمسة دراهم وفي جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم  

نؤا مفُّهأَخ مةٌ فَالْكَرفَاِوتتنَ مؤِلأَنَّ الْمو هتحةُ تاعرالز ِكنما لَا يِصلُ متِظيفَةُ الْمالْوا ومهنيةُ بطْبالرةً ونؤا مهأَكْثَر عرالزةً و
 قِْديرذَا التهِة وايا كَذَا ِفي الِْهدطُهسِة أَوطْبِفي الرا واهنِع أَدرِفي الزا ولَاهِم أَعِفي الْكَر اِجبِعلَ الْوا فَجِتهفَاوِبت تفَاوتت

  ولٌ عن عمر قَولُه منقُ

   وما سوى ذلك من األصناف يوضع عليها بحسب الطاقة  

معناه كَالزعفَراِن وغَيِرِه ؛ ِلأَنه لَيس ِفيِه توِظيف عمر رِضي اللَّه عنه وقَد اعتبر عمر الطَّاقَةَ ِفي الْموظَِّف فَنعتِبرها ِفيما لَا 
   توِظيف ِفيِه قَالُوا وِنهايةُ الطَّاقَِة أَنْ

يبلُغَ الْواِجب ِنصف الْخاِرِج ولَا يزاد علَيِه ِلأَنَّ النصف عين الْأَنصاِف قَالَ الْخجنِدي وِفي جِريب الزعفَراِن الْخراج قَدر ما 
رلُغُ قَدبإنْ كَانَ ي ِطيقةُ يسمِة فَِفيِه خطْبلُغُ غَلَّةَ الربِإنْ كَانَ يِة ووعرزاِج الْمرخ رقَد هذُ ِمنخؤِة يوعرزِض الْمغَلَِّة الْأَر 

ِحدٍة وِإنما علَيِه ِفي السنِة الْواِحدِة خراج دراِهم وعلَى هذَا التقِْديِر واعلَم أَنَّ الْخراج لَا يتكَرر ِبتكَرِر الْخاِرِج ِفي سنٍة وا
  .واِحد سواٌء زرعها ِفي السنِة مرةً أَو مرتيِن أَو ثَلَاثًا ِبِخلَاِف الْعشِر ؛ ِلأَنه لَا يتحقَّق عشر إلَّا ِبوجوِدِه ِفي كُلِّ خاِرٍج 

 لُهقَو  

   ما وضع عليها نقصها اإلمام فإن لم تطق  

قَالَ ِفي الِْهدايِة النقْص ِعند ِقلَِّة الريِع جاِئز ِبالِْإجماِع ، وأَما الزيادةُ ِعند ِزيادِة الريِع فَجاِئزةٌ ِعند محمٍد أَيضا اعِتبارا 
وزجلَا ي فوسأَِبي ي دِعناِن وقْصِظيفَِة ِبالنلَى وع ِزيداِلي أَنْ يِغي ِللْوبنلَا ي فوسو يٍد قَالَ أَبمحِل مِنيفَةَ ِمثْلُ قَوأَِبي ح نع 

 رمع.  

رقَد ضالْأَر تجرفَِإنْ أَخ ذَِلك ِمن ِملُ أَكْثَرحت اِضيهمأَر تإذَا كَان ِبذَِلك أْسلَا ب دمحقَالَ مِإنْ وو فُهاِج أُِخذَ ِنصرالْخ 
   أَخرجت ِمثْلَي الْخراِج أُِخذَ الْخراج كُلُّه ويؤخذُ الْخراج ِمن أَرِض النساِء والصبياِن والْمجاِنِني
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 لُهقَو  

   وإن غلب على أرض الخراج الماء وانقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فال خراج عليهم  

؛ ِلأَنه فَات التمكُّن ِمن الزراعِة وكَذَا إذَا كَانت الْأَرض نزةً أَو سِبخةً وقَولُه أَو اصطَلَم الزرع آفَةٌ يعِني إذَا ذَهب كُلُّ 
 وِمثْلُه ِبأَنْ بِقي ِمقْدار قَِفيزيِن وِدرهميِن يِجب الْخراج وِإنْ الْخاِرِج أَما إذَا ذَهب بعضه قَالَ محمد إنْ بِقي ِمقْدار الْخراِج

رِض بِقي أَقَلُّ ِمن ِمقْداِر الْخراِج أُِخذَ ِنصفُه قَالَ مشاِيخنا والصواب ِفي هذَا أَنْ ينظُر أَولًا ما أَنفَق هذَا الرجلُ ِفي هِذِه الْأَ
ثُم ينظُر إلَى الْخاِرِج فَيحِسب ما أَنفَق أَولًا ِمن الْخاِرِج فَِإنْ فَضلَ ِمنه شيٌء أُِخذَ ِمنه علَى نحِو ما بيناه وما ذُِكر ِفي 

 ا إذَا لَملَى مولٌ عمحِطلَاِم مقُطُ ِباِلاصسي اجراِب أَنَّ الْخالِْكت ِقيا إذَا بأَم ضالْأَر عرزأَنْ ي هِكنما يم ارِة ِمقْدنالس ِمن قبي
ِترا كَاِلاحهنع ازِتراِلاح ِكنمةً لَا ياِويمِني سعآفَةٌ ي عرالز طَلَماص أَو لُهقَواِئِد وكَذَا ِفي الْفَو اجرقُطُ الْخسفَلَا ي اِق ذَِلك

ونحِوِه أَما إذَا كَانت غَير سماِويٍة ويمِكن اِلاحِتراز عنها كَأَكِْل الِْقردِة والسباِع والْأَنعاِم ونحِوِه لَا يسقُطُ الْخراج علَى 
صلَ الْحاِرِج قَبالْخ لَاكلَاِم أَنَّ هالِْإس خيش ذَكَرو حالْأَص اتم لَوو ِقطُهساِد لَا يصالْح دعب لَاكَههو اجرِقطُ الْخساِد ي

 هِل أَنكَاِة الْأَصِفي ز ذَكَرو فوسأَِبي يِنيفَةَ وأَِبي ح دِركَِتِه ِعنت ِض ِمنالْأَر اجرذْ خخؤي ِة لَمناِم السمت دعِض بالْأَر اِحبص
ؤي لُهقُطُ قَوسِك ياربِن الْمِة ابايِفي ِروِة وايوِه ِفي ظَاِهِر الرلَيع وه نِت موقُطُ ِبمسلَا ي هِر فَِإنشِركَِتِه ِبِخلَاِف الْعت ذُ ِمنخ  

   وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج  

   ِذي فَوت الزراعةَ وهذَا إذَا كَانَ؛ ِلأَنه متمكِّن ِمن الزراعِة وهو الَّ

الْخراج موظَّفًا أَما إذَا كَانَ خراج مقَاسمٍة لَا يِجب شيٌء كَذَا ِفي الْفَواِئِد ومن انتقَلَ إلَى أَخس الْأَمريِن ِمن غَيِر عذٍْر فَعلَيِه 
وه هلَى ؛ ِلأَنالْأَع اجركَذَا ِفي خ ِلِمنيساِل الْمِذ ملَى أَخةُ عأَ الظُّلْمزجتلَا ت ى ِبِه كَيفْتلَا يو فرعذَا يهةَ واديالز عيالَِّذي ض 

   الِْهدايِة

 لُهقَو  

   ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله  

   ِج فَلَا تتغير ِبتغيِر الْماِلِكِلأَنَّ الْأَرض اتصفَت ِبالْخرا

 لُهقَو  

   ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج وال عشر في الخارج من أرض الخراج  

ولَا يجتِمع خراج وعشر ِفي أَرٍض واِحدٍة وِعند يعِني إذَا اشترى الْمسِلم أَرض الْخراِج فَعلَيِه الْخراج لَا غَير ولَا عشر علَيِه 
الشاِفِعي يجمع بينهما ؛ ِلأَنهما حقَّاِن مختِلفَاِن وجبا ِفي محلَّيِن ِبسببيِن مختِلفَيِن فَلَا يتنافَياِن فَقَولُه حقَّاِن مختِلفَاِن يعِني 

 أَحدهما مؤنةٌ ِفي معنى الْعقُوبِة وهو الْخراج والثَّاِني مؤنةٌ ِفي معنى الِْعبادِة وهو الْعشر وقَولُه ِفي محلَّيِن مختِلفَيِن يعِني أَنَّ
لُهقَوو اِرجِر الْخشلَّ الْعحمةُ واِج الذِّمرلَّ الْخحأَنَّ م ودجو وهو ِقيِقياُء الْحمِر النشوِب الْعجو ببِن فَسِلفَيتخِن ميببِبس 

 لَامِه السلَيع لُها قَولَنِة واعرالز ِمن كُّنمالت وهو قِْديِرياُء التماِج النرالْخ ببساِرِج والْخ }خو رشع ِمعتجِفي لَا ي اجر
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وِلأَنَّ الْخراج يِجب ِفي أَرٍض فُِتحت عنوةً وقَهرا والْعشر ِفي أَرٍض أَسلَم أَهلُها طَوعا والْوصفَاِن لَا } أَرِض مسِلٍم 
ا كَمِدِهمأَح عكَاةُ مذَا الِْخلَاِف الزلَى هعٍة واِحدٍض واِن ِفي أَرِمعتجاٍج يرخ ضأَر ٍر أَوشع ضا أَرمهدى أَحرتا إذَا اش

   ِللتجارِة كَانَ ِفيها الْعشر أَو الْخراج دونَ زكَاِة التجارِة

 لُهقَو  

   والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه االتفاق  

وِلأَنَّ الْموِجب هو التراِضي فَلَا يجوز }  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بِني نجرانَ علَى أَلٍْف وِمائَتي حلٍَّة صالَح النِبي{ كَما 
  .التعدي إلَى غَيِر ما وقَع علَيِه 

  

أمالكهم فيضع على الغني الظاهر قوله وجزية يبتدئ اإلمام بوضعها إذا غلب اإلمام على الكفار وأقرهم على  
   الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم 

يا أُِخذَ والظَّاِهر الِْغناِء هو صاِحب الْماِل الْكَِثِري وِقيلَ هو الَِّذي يمِلك عشرةَ آلَاٍف ثُم إذَا كَانَ الرجلُ ِفي أَكْثَِر السنِة غَِن
 ِريضةٌ ِلأَنَّ الْميِجز هذْ ِمنخؤي ِة لَمنالس أَكْثَر ِرضم نماِء وةُ الْفُقَريِجز ها أُِخذَ ِمنا فَِقريِإنْ كَانَ ِفي أَكْثَِرهاِء وةُ الْأَغِْنييِجز هِمن

إذَا مِرض ِنصف السنِة ِلأَنَّ الْموِجب والْمسِقطَ تساويا ِفيما طَِريقُه الْعقُوبةُ فَكَانَ لَا يقِْدر علَى الْعمِل فَهو كَالزِمِن وكَذَا 
  .الْحكْم ِللْمسِقِط كَالْحدوِد فَِإنْ صح أَكْثَر السنِة فَعلَيِه الِْجزيةُ ِلأَنَّ ِللْأَكْثَِر حكْم الْكُلِّ 

  

   توسط الحال أربعة وعشرون درهما في كل شهر درهمان قوله وعلى الم 

 لُها قَواِعدٍم فَصهِدر يِمائَت ِلكمي نم وِقيلَ هِل ومالْع نِني ِبِه عغتسلَا ي هالٌ لَِكنم اِل الَِّذي لَهِط الْحسوتالْم  

   وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهم  

الْمعتِملُ هو الَِّذي يقِْدر علَى تحِصيِل الدراِهِم والدناِنِري ِبأَي وجٍه كَانَ وِإنْ كَانَ لَا يحِسن الِْحرفَةَ أَصلًا قَالَ ِفي الِْهدايِة 
    السنِة ، وأَما الْفَِقري الَِّذي لَيس ِبمعتِمٍل فَلَا ِجزيةَ علَيِه ِعندناولَا بد أَنْ يكُونَ الْمعتِملُ صِحيحا ويكْتفَى ِبِصحِتِه ِفي أَكْثَِر

 لُهقَو  

وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوسي وعبدة األوثان من العجم وال توضع على عبدة األوثان من العرب  
   وال على المرتدين 

 أَما مشِركُو الْعرِب فَِلأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نشأَ بين أَظْهِرِهم والْقُرآنُ نزلَ ِبلُغِتِهم فَالْمعِجزةُ ِلأَنَّ كُفْرهما قَد تغلُّظَ
لَاِم وِللِْإس ِديا هم دعب كَفَر هفَِإن دترا الْمأَمو ، رأَظْه قِِّهمِفي ح أَو لَامِن إلَّا الِْإسالْفَِريقَي لُ ِمنقْباِسِنِه فَلَا يحلَى مع قَفو

   السيف ِزيادةً ِفي الْعقُوبِة ؛ وِلأَنهم لَا يقَرونَ علَى الْكُفِْر ِبالرق فَلَا يجوز إقْرارهم علَيِه ِبالِْجزيِة

 لُهقَو  
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   مرأة وال صبي وال جزية على ا 

 لُهِة قَوِليِم الْأَهدقَاِتلَاِن ِلعلَا يلَاِن وقْتا لَا يمهِل والْقَت اِل أَوالِْقت نلًا عدب تبجةَ ويِلأَنَّ الِْجز  

   وال على زمن وال على أعمى  

  .وكَذَا الْمفْلُوج ولَا الشيخ الْكَِبري ِلما بينا 

ِل وأَه وا ِمنسلَي مها أَنلَنو أْير ملَِة إذَا كَانَ لَهملُونَ ِفي الْجقْتي مهاَء ؛ ِلأَنوا أَغِْنيةُ إذَا كَانيالِْجز ِهملَيع فوسو يقَالَ أَب
  .الِْقتاِل فَأَشبهوا النساَء والصبيانَ 

  

   قوله وال على فقير غير معتمل  

 لُهقَو الِيِهموم مهني عدؤلَا يلَِد والْو أُمِر وبدالْمِب وكَاتالْملُوِك وملَى الْمع عوضكَذَا لَا تو  

   وال على الرهبان الذين ال يخالطون الناس  

ما إذَا كَانوا يقِْدرونَ فَعلَيِهم الِْجزيةُ ِلأَنَّ الْقُدرةَ ِفيِهم موجودةٌ هذَا محمولٌ علَى أَنهم إذَا كَانوا لَا يقِْدرونَ علَى الْعمِل أَ
   وهم الَِّذين ضيعوها فَصار كَتعِطيِل أَرِض الْخراِج

 لُهقَو  

   ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه  

طُ ِبالِْإسلَاِم كَالْقَتِل أَو ِلأَنها تِجب علَى وجِه الِْإذْلَاِل وذَِلك يسقُطُ عنه ِبالِْإسلَاِم وكَذَا ِلأَنها تِجب علَى وجِه الْعقُوبِة فَتسقُ
  .إذَا مات ِذميا وعلَيِه ِجزيةٌ سقَطَت عنه ِلما مضى ولَا يؤخذُ ِمن تِركَِتِه وهذَا كُلُّه ِعندنا 

   وقَالَ الشاِفِعي لَا تسقُطُ عنه ِفي الْوجهيِن أَعِني إذَا أَسلَم أَو مات كَاِفرا

 لُهقَو  

   وإن اجتمع عليه حوالن تداخلت الجزية  

أَِبي ح دذَا ِعنهٍة واِحدٍة ويلَى ِجزع رصقْتيى ورا ِفي الْأُخماهدلُ إحخدِني تعِة ينةُ ِفي السيِه الِْجزلَيع تبجا ولَم هِنيفَةَ ؛ ِلأَن
 اراِلاقِْتص ِجباِحٍد فَيٍس وِجن اِن ِمنتقُوبِه علَيع عمتى اجرةٌ أُخيِجز تبجوى ورةُ الْأُخنالس لَتخى دتذْ حخؤت لَمالْأُولَى و

  .الْحدوِد علَى أَحِدِهما كَ

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد تؤخذُ ِمنه ِلأَنها حق ِفي ماٍل فَلَا يتداخلَاِن كَالديوِن والْخراِج والْأُجرِة وِإنْ مات ِعند تماِم السنِة 
بعِض السنِة وِقيلَ خراج الْأَرِض علَى هذَا الِْخلَاِف وِقيلَ لَا تداخلَ ِفيِه لَا تؤخذُ ِمنه ِفي قَوِلِهم جِميعا وكَذَا إنْ مات ِفي 

 ِمن حيثُ ِباِلاتفَاِق قَالَ ِفي الْيناِبيِع الِْجزيةُ تِجب ِفي أَوِل الْحوِل ِعند أَِبي حِنيفَةَ إلَّا أَنها تؤخذُ ِفي آِخِر الْحوِل قَبلَ تماِمِه
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  .يبقَى ِمنه يوم أَو يوماِن 

   وقَالَ أَبو يوسف لَا تؤخذُ الِْجزيةُ حتى تدخلَ السنةُ ويمِضي شهراِن ِمنها

 لُهقَو  

   وال يجوز إحداث بيعة وال كنيسة في دار اإلسالم  

كَنو عِبي ملَه تا إذَا كَانا كَانَ فَأَمقِْضهِبن ماهذْنأَخ ِه فَلَولَيع ما هلَى مع ماهنرا أَقْرِلأَن ِفي ذَِلك ملَه ضرعتي ةٌ لَمقَِدمي اِئس
 لُهقَو وزجلَا ي ذَِلكو ِدِهمهِلع قْضِفيِه ن  

   وإذا انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها  

مهإلَّا أَن ِمن رِضٍع آخوِفيِه إلَى م ِضِع الَِّذي ِهيوالْم ا ِمنلُوهوحأَنْ ي ملَه سكَذَا لَيِل واِء الْأَولَى الِْبنِة عاديالز ونَ ِمنعنمي 
  .الِْمصِر قَالَ ِفي الِْهدايِة والصومعةُ ِللتخلِّي ِفيها ِبمنِزلَِة الِْبيعِة 

 عنميةً ويقَر ا كَانَ أَورِمص ِزيرالِْخنو رما الْخِفيه اعبلَا يةٌ ولَا ِبيعةٌ وِب كَِنيسرِض الْعِفي أَر كرتِغي أَنْ لَا يبنلَا ي دمحقَالَ مو
وقَالَ علَيِه } لَا يجتِمع ِديناِن ِفي جِزيرِة الْعرِب { قَالَ علَيِه السلَام أَهلُ الذِّمِة أَنْ يتِخذُوا أَرض الْعرِب مسكَنا أَو وطَنا 

 لَامانَ { السرجن ى ِمنارصالن نِرجت إلَى قَاِبٍل لَأُخلَِإنْ ِعش{   

 لُهقَو  

   مالبسهم ويؤخذ على أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم و 

ِلأَنَّ عمر رِضي اللَّه عنه كَتب إلَى أُمراِء الْأَجناِد أَنْ يأْمروا أَهلَ الذِّمِة أَنْ يخِتموا ِفي ِرقَاِبِهم ِبالرصاِص وأَنْ يظِْهروا 
ِمني ِفي أَثْواِبِهم وِلأَنَّ الْكَاِفر لَا تجوز موالَاته ولَا تعِظيمه فَِإذَا اختلَطَ مناِطقَهم وأَنْ يجِدفُوا براِذينهم ولَا يتشبهوا ِبالْمسِل

 لَامِه السلَيقَالَ عونَ وِلمسم مها أَنا ِمنظَن مهاِليوأَنْ ن نأْمن وا لَمزيمتي لَمو مهِب{ ِزي مُءوهدبِق لَا تيإلَى أَض مأَلِْجئُوهلَاِم والس
فَِإذَا لَم نعِرفْهم لَم نأْمن أَنْ نبدأَهم ِبالسلَاِم ؛ وِلأَنه قَد يموت أَحدهم وهو غَير متميٍز ِبِزيِه فَنصلِّي علَيِه وندِفنه } الطَِّريِق 

ني ونستغِفر لَه وذَِلك لَا يجوز قَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا ينبِغي أَنْ يترك أَحد ِمن أَهِل الذِّمِة يتشبه ِفي ِلباِسِه ِفي مقَاِبِر الْمسِلِم
ِمني ولَا أَِرديةً ِمثْلَ أَرِديِتِهم ويمنعونَ أَنْ يلْبسوا ِلباسا ِبالْمسِلِم ولَا ِفي مركَِبِه وهيئَِتِه ولَا يلْبسوا طَياِلسةً ِمثْلَ طَياِلسِة الْمسِل

 ِظيمطٌ عيخ وها وارنِطِه زسِفي و مهاِحٍد ِمنلَ كُلُّ وعجى يتذُوا حخؤِغي أَنْ يبنيِف ورالشِد وهالزلُ الِْعلِْم وِبِه أَه صتخي
ا لَا ِمنِبه فرعِد ياللِّب اَء ِمندوةً طَِويلَةً سوسقَلَن سلْبياِئي وِللر رظْهثُ ييكُونُ ِفي الِْغلَِظ ِبحيِطِه وسلَى وع هِقدعوِف يالص 

ِقفلَا ي كَي اتلَامع وِتِهميلَى بلُ ععجيو ِلِمنيسالْم قَلَاِنس ِبهشت زيمتا أَنْ يضأَي ِجبيِة وِفرغِبالْم مو لَهعداِئلٌ يا سهلَيع 
 لُهئَِة قَويالْهو يا ِفي الزاِئنِنس نع مهاؤِنس  

   وال يركبون الخيل وال يحملون السالح  

   يِق علَيِهم وِلأَنا لَا نأْمن إذَاِلأَنَّ ِفي ذَِلك توِسعةً علَيِهم وقَد أُِمرنا ِبالتضِي
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فَعلُوا ذَِلك أَنْ تقْوى شوكَتهم فَيعودوا إلَى حرِبنا ولَيس لَهم أَنْ يِبيعوا الْخمر والِْخنِزير بعضهم علَى بعٍض ِفي ِدياِر 
ك ِفي أَمصاِر الْمسِلِمني ولَا قُراهم ؛ ِلأَنه ِفسق ولَا يِحلُّ إظْهار الِْفسِق ِفي ِبلَاِد الْمسِلِمني الْمسِلِمني علَاِنيةً ولَا يدِخلُونَ ذَِل

   ؛ ِلأَنهم إذَا أَظْهروه لَم يؤمن أَنْ تأْلَفَه الْمسِلمونَ

 لُهقَو  

   سب النبي صلى اهللا عليه وسلم أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو  

أَما إذَا امتنع ِمن أَداِء الِْجزيِة أَمكَن الِْإمام أَخذُها ِمنه وكَذَا إذَا قَتلَ مسِلما أَو زنى ِبمسِلمٍة أَمكَن الِْإمام اسِتيفَاُء الِْقصاِص 
 الْحدوِد علَيِه ، وأَما سب النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَلَا يكُونُ نقْضا ِللْعهِد ِعندنا ؛ ِلأَنه كُفْر والْكُفْر الْمقَاِرنُ ِمنه وِإقَامةُ

ه علَيِه وسلَّم يجِري مجرى سب اللَِّه تعالَى وهم يسبونَ اللَّه تعالَى لَه لَا يمنعه فَالطَّاِرئ لَا يرفَعه وِلأَنَّ سب النِبي صلَّى اللَّ
 لُهقَو لَدو قُولُونَ لَهفَي  

   وال ينتقض العهد إال أن يلحقوا بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا  

ارِب صراِر الْحإذَا لَِحقُوا ِبد مهاِب؛ ِلأَنالِْحر رش فْعد وهِة والْفَاِئد نِة عالذِّم قْدى عرعا فَينلَيا عبروا ح   

 لُهقَو  

   وإذا ارتد المسلم عن اإلسالم والعياذ باهللا عرض عليه اإلسالم فإن كانت له شبهة كشفت له  

لدعوةَ قَد بلَغته كَذَا ِفي الِْهدايِة وِفي الْخجنِدي إذَا ارتد الْباِلغُ عن الِْإسلَاِم فَِإنه ِلأَنَّ الْعرض علَى ما قَالُوا غَير واِجٍب ِلأَنَّ ا
قَت ِجبيو كْفُرا يِفيِهم نطَع ِن أَويخيالش بس نمو هكَانِإلَّا قُِتلَ مو لَمأَسو ابفَِإنْ ت ابتتسي ددجو ابتو عجإنْ ر ثُم لُه

الِْإسلَام هلْ تقْبلُ توبته أَم لَا قَالَ الصدر الشِهيد لَا تقْبلُ توبته وِإسلَامه وِبِه أَخذَ الْفَِقيه أَبو اللَّيِث السمرقَنِدي وأَبو نصٍر 
تخالْم وهو وِسيبالد لُهةٌ قَويِجز هلُ ِمنقْبلَا تا وهلَيع ادزلَا ياٍم ولُ ثَلَاثَةَ أَيجؤي هلَ فَِإنجؤأَنْ ي ى إلَّا إذَا طَلَبوِللْفَت ار  

   ويحبس ثالثة أيام فإن أسلم وإال قتل  

ن ساعِتِه قَالَ ِفي الْفَواِئِد لَا يجوز الِْإمهالُ ِبدوِن اِلاسِتمهاِل ِفي ظَاِهِر الروايِة هذَا إذَا استمهلَ فَأَما إذَا لَم يستمِهلْ قُِتلَ ِم
  .وعن أَِبي يوسف يستحب الِْإمهالُ وِإنْ لَم يستمِهلْ وكَذَا رِوي عن أَِبي حِنيفَةَ أَيضا 

ِغِري ياِمِع الصِفي الْجِهلْ ومتسي لَم هلَى أَنلُ عمتحالَ فَيهالِْإم ذْكُري لَمى قُِتلَ وفَِإنْ أَب لَامِه الِْإسلَيع ضرع.  

  

   قوله فإن قتله قاتل قبل عرض اإلسالم عليه كره له ذلك وال شيء على القاتل  

   فْر يِبيح الدم والْعرض بعد بلُوِغ الدعوِة غَير واِجٍبِلأَنَّ الْقَتلَ مستحق علَيِه ِبكُفِْرِه والْكُ

 لُهقَو  
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   وأما المرتدة فال تقبل ولكن تحبس حتى تسلم  

تا وهبرض ضفَويلَاِم ولَى الِْإسا علَاهوا مهِبرجةَ يةً إلَّا أَنَّ الْأَمأَم ةً أَورح تاٌء كَانوِس سبةُ حِفيكَيا وهطَؤلَا يِه وا إلَيهأِْديب
 لَاما الِْإسهلَيع ِرضعي اطًا ثُموا أَسهبرض تفَِإنْ أَب لَاما الِْإسهلَيع ِرضعٍم يوا ِفي كُلِّ يهِرجخي ا الْقَاِضي ثُمهِبسحأَِة أَنْ يرالْم

سبح تكُونُ فَِإنْ أَبي هاباكِْتسِإلَّا قُِتلَ وو لَمفَِإنْ أَس ابتتسي دبالْعو وتمت أَو ِلمسى تتا حدٍم أَبوكَذَا كُلَّ يا هلُ ِبهفْعا يه
 ادِتدار هادِتدِقلُ فَارعي وهلَاِم والِْإس نع ِبيالص دتِإذَا ارو لَاهوى ِلمتح لَامإس هلَامِإسلُ وقْتلَا يلَاِم ولَى الِْإسع ربجيا ومهدِعن

  .لَا يِرثَ أَبويِه الْكَاِفريِن وِإذَا مات مرتدا لَم يصلَّ علَيِه 

ِذي يعِقلُ هو الَِّذي يعِرف أَنَّ الِْإسلَام سبب النجاِة ويِميز الْخبِيثَ وقَالَ أَبو يوسف ارِتداده لَيس ِبارِتداٍد وِإسلَامه إسلَام واَلَّ
   ِمن الطَّيِب

 لُهقَو  

   ويزول ملك المرتد عن أمالكه بردته  

  .زوالًا مرعا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

 لُهولُ قَوزلَا ي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو  

فإن أسلم عادت أمالكه على حالها وإن قتل أو مات على ردته انتقل ما اكتسبه في حال إسالمه إلى ورثته  
   المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا 

هاِقِه وِبلَح ِكمحا ودترِب مراِر الْحِبد اِل فَكَذَا إذَا لَِحقِت الْميِفي ب عوضي هِني أَنعِن ييبقَالَا ِكلَا الْكَسِنيفَةَ ولُ أَِبي حذَا قَو
 ِلِمنيسثَِتِه الْمرِلو.  

 علَى ما وقَالَ الشاِفِعي ِكلَاهما فَيٌء ؛ ِلأَنه مات كَاِفرا والْمسِلم لَا يِرثُ الْكَاِفر ولَهما أَنَّ ِملْكَه ِفي الْكَسبيِن بعد الردِة باٍق
بيناه فَينتِقلُ ِبموِتِه إلَى ورثَِتِه ويستِند التوِريثُ إلَى ما قَبلَ ِردِتِه إذْ الردةُ سبب الْموِت فَيكُونُ توِريثَ الْمسِلِم ِمن الْمسِلِم 

ت موتا حكْما فَكَانَ آِخر جزٍء ِمن أَجزاِء إسلَاِمِه آِخر جزٍء ِمن أَجزاِء حياِتِه وِلأَنَّ الردةَ لَما كَانت سببا ِللْموِت جِعلَ
 الدِم حكْما فَيِرثُ الْواِرثُ الْمسِلم ما كَانَ ِملْكًا لَه ِفي ِتلْك الْحاِل وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ كَسبه ِفي حاِل ِردِتِه كَسب مباِح

 بساكْتو دتِب إذَا اركَاتالْم نٍد عِلأَح قِفيِه ح سا لَيِلنا ِبقَونزرتا احمِإنو ِبيراِل الْحئًا كَمٍد فَكَانَ فَيِلأَح قِفيِه ح سلَيو
كُونُ ِلميئًا وكُونُ فَيلَا ي هِتِه فَِإناِل ِردالًا ِفي حثَِتِه مرلَاِم ِلواِل الِْإسِفي ح هبسا اكْتأَنَّ م تِإذَا ثَبِبِه و لِّقعتم قَّهِلأَنَّ ح لَاهو

 ِلِمنيسالْم.  

 كَانَ حرا مسِلما يومِئٍذ وِرثَ وِإنْ كَانَ عبدا قَالَ أَبو حِنيفَةَ يعتبر حالُ ورثَِة الْمرتد ِبيوِم ارِتداِدِه لَا ِبيوِم موِتِه ولَا قَبلَه فَِإنْ
  .أَو كَاِفرا لَم يِرثْ وِإنْ أُعِتق أَو أَسلَم قَبلَ أَنْ يقْتلَ الْمرتد أَو يموت لَم يِرثْ 

فوسو يقَالَ أَبو   

ي أَو وتمي موي الُهح ربتعي دمحمِة ودلْ ِبالرزي لَم دترالْم ا أَنَّ ِملْكِلِهمأَص ِب ِلأَنَّ ِمنراِر الْحاِقِه ِبدِبلَح كَمحي لُ أَوقْت
ِمناِل والْح اِرِث ِفي ِتلْكالُ الْوح ِبرتاِق فَاعكِْم ِباللَّحالْح ِل أَوالْقَت ِت أَووولُ ِبالْمزا يمِإنو ِنيفَةَ أَنَّ ِملْكِل أَِبي حأَص 
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الْمرتد يزولُ ِفي آِخِر جزٍء ِمن أَجزاِء إسلَاِمِه كَما يزولُ ِملْك الْمسِلِم يوم الْموِت ِفي آِخِر جزٍء ِمن أَجزاِء حياِتِه فَكَما 
الْم موِلِم يساِرِث الْماِل وح ارِتباع بجِحِه ورِة كَذَا ِفي شدالر موي دتراِرِث الْمالُ وح ربتعِت فَكَذَا يو.  

وايةُ وِفي الِْهدايِة إنما يِرثُه من كَانَ واِرثًا حالَةَ الردِة وبِقي واِرثًا إلَى وقِْت موِتِه ِفي ِروايٍة عن أَِبي حِنيفَةَ قَالُوا وِهي ِر
 قَاقُهِتحطُلُ اسبلَا يِة ودالر دِعن اِرثًا لَهكَانَ و نم ِرثُهي هأَن هنٍة عايِفي ِروِرثُ ولَا ي لَ ذَِلكقَب اتم نى أَنَّ متح هنِن عسالْح

 الْموِت قَالُوا وِهي ِروايةُ أَِبي يوسف عنه والْمرتدةُ كَسبها ِلورثَِتها ؛ ِلأَنه لَا ِحراب ِبموِتِه بلْ يخلُفُه واِرثُه ِلأَنَّ الردةَ ِبمنِزلَِة
تدتإنْ ار ِلمسا الْمهجوا زِرثُهيِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن دترِء ِبِخلَاِف الْمالْفَي ببس دوجي ا فَلَمهِإنْ ِمنةٌ وا فَارهةٌ ِلأَنِريضم ِهيو 

كَانت صِحيحةً لَا يِرثُها ِلأَنها لَا تقْتلُ فَلَم يتعلَّق حقُّه ِبماِلها ِبالردِة ِبِخلَاِف الْمرتد فَِإنه إذَا ارتد وهو صِحيح فَِإنها تِرثُ 
قْتي جوِضِلأَنَّ الزرِفي الْم الطَّلَاق هبلُ فَأَش   

 لُهقَو  

   وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبره وأمهات أوالده  

ِنيفَةَ فَِإنَّ زِل أَِبي حلَى أَصا عا أَمِميعج ملُهذَا قَوهِه ولَيونُ الَِّتي عيالد لَّتحالثُّلُِث و ِني ِمنعى ياعرِة مدالَ ِملِْكِه ِبالرو
 لَم ا فَِإنَّ ِملْكَهِلِهملَى أَصا عأَملَاِدِه ، وأَو اتهأُمو وهربدم قتعالُ ِملِْكِه ووز قَرتاس اتم لَوِتِه ووِزلَِة مناِق ِبمِباللَّح كْمالْحو

ا يمِإنِة ودلْ ِبالرزِة إلَى يابالَ الِْكتي مدؤفَي هبكَاتا مأَمِفيِه ، و ابوالْج فَقفَات اِكمِبِه ح كَماِق إذَا حِباللَّح ِت أَووولُ ِبالْمز
قَرتِإذَا اسِت ويلَى الْموِللْم هلَاؤكُونُ وا يكَم دترِللْم هلَاؤكُونُ ويثَِتِه ورو ا لَولَةُ كَمجؤالْم هونيد لَّتاِق حالُ ِملِْكِه ِباللَّحوز 

 لُهقَو اتم  

   ونقل ما اكتسبه في حال اإلسالم إلى ورثته من المسلمين  

ِل الِْإسكَاِم أَهأَح قِفي ح اتوم أَمهِب وراِر الْحِل دأَه ِمن اراِق صِباللَّح هةٌ ؛ ِلأَنقَِطعنم ا ِهياِم كَمِة الِْإلْزِقطَاِع ِولَايلَاِم ِبان
 لُهاِء قَوالْقَض ِمن دا فَلَا بنِد إلَيواِل الْعِتماِء الْقَاِضي ِلاحإلَّا ِبقَض اقُهلَح ِقرتسلَا ي هِت إلَّا أَنوكَالْم ارى فَصتوالْم نع  

    لزمته في حال اإلسالم مما اكتسبه في حال اإلسالم وما لزمه من الديون في حال ردته وتقضى الديون التي 

ي يقْضى ِمما اكْتسبه ِفي حاِل ِردِتِه وهِذِه ِروايةٌ عن أَِبي حِنيفَةَ وِهي قَولُ زفَر عن أَِبي حِنيفَةَ أَنَّ ديونه كُلَّها ِمما اكْتسبه ِف
حاِل الردِة خاصةً فَِإنْ لَم تِف كَانَ الْباِقي ِفيما اكْتسبه ِفي حاِل الِْإسلَاِم ِلأَنَّ كَسب الِْإسلَاِم حق الْورثَِة وكَسب الردِة 

   ٍذ يقْضى ِمن كَسِب الِْإسلَاِمخاِلص حقِِّه فَكَانَ قَضاُء الديِن ِمنه أَولَى إلَّا إذَا لَم يِف فَِحينِئ

 لُهقَو  

وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل  
   أو لحق بدار الحرب بطلت 

ِبي يوسف ِهي كَتصرفَاِت الصِحيِح فَلَا تبطُلُ ِبموِتِه ولَا يحكَم وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما تصرفَاته جاِئزةٌ إلَّا أَنَّ ِعند أَ
 اتا فَِإذَا مِل ظَاِهرفِْضي إلَى الْقَتي ادِتدِريِض ِلأَنَّ اِلارالْم ِمن ِصحا يكَم ِصحِريِض فَيفَاِت الْمرصكَت ٍد ِهيمحم دِعناِقِه وِبلَح



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1102

و حِكم ِبلَحاِقِه جاز ِعتقُه وِهبته وصدقَته ومحاباته ِمن الثُّلُِث ِعند محمٍد كَما يكُونُ ِمن الْمِريِض ِبِخلَاِف الْمرتدِة فَِإنها أَ
 لُهِحيِح قَوفَاِت الصرصا كَتهفَاترصلُ فَتقْتلَا ت  

   تد بعد الحكم بلحاقه إلى دار اإلسالم مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه وإذا عاد المر 

جلَ الراِرثُ قَبالْو هاعا إذَا بأَمِه ، ولَيع مقَدِه فَيإلَي اجتا احِلمسم ادفَِإذَا ع هناِئِه عنِتغِلاس لُفُهخا يماِرثَ إنِلأَنَّ الْو هبهو وِع أَو
أَو أَعتقَه فَلَا رجوع لَه ِفيِه ِلأَنَّ الِْملْك زالَ عمن يمِلكُه فَصار كَِملِْك الْموهوِب لَه إذَا زالَ فَِإنه يسقُطُ حق الرجوِع 

بلَ رجوِعِه مسِلما ؛ ِلأَنه تصرف علَى ظَاِهِر ِملِْكِه كَتصرِف كَذَِلك هذَا ولَا ضمانَ علَى الْواِرِث ِفيما تصرف ِفيِه قَ
الْموهوِب لَه وهذَا كُلُّه إذَا لَِحق وحِكم ِبلَحاِقِه أَما إذَا رجع مسِلما قَبلَ أَنْ يحكَم ِبلَحاِقِه فَجِميع أَمواِلِه علَى حاِلها ولَا 

لَاِدِهيأَو اتهلَا أُمو وهربدم ِتقع   

 لُهقَو  

   والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها  

بِفي الْح تاتلَاِم فَِإنْ ملَى الِْإسع ربجتو سبحت لَِكنلُ وقْتلَا ت ِهي ا ثُمِتهولُ ِبِردزا لَا يا ِلأَنَّ ِملْكَهالُهكَانَ م لَِحقَت ِس أَو
ِمرياثًا ِلورثَِتها ولَا يِرثُ زوجها ِمنه شيئًا ِلأَنَّ الْفُرقَةَ وقَعت ِبالردِة إلَّا إذَا ارتدت وِهي مِريضةٌ فَماتت ِمن ذَِلك الْمرِض 

رار والزوج إذَا ارتد وهو صِحيح فَِإنها تِرثُ ِمنه ؛ ِلأَنه يقْتلُ فَأَشبه الطَّلَاق ِفي مرِض ِحينِئٍذ يِرثُ ِمنها ِلأَنها قَصدت الِْف
   الْموِت

 لُهقَو  

   ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة  

قُرِب الروِم طَلَب عمر رِضي اللَّه عنه ِمنهم الِْجزيةَ فَقَالُوا نحن قَوم لَنا شوكَةٌ نأْنف ِمن ذُلِّ وهم قَوم ِمن نصارى الْعرِب ِب
أَنْ تأْخذَ ِمنا ِضعف ما تأْخذُه ِمن الِْجزيِة فَِإنْ أَردت أَنْ تأْخذَ ِمنا الِْجزيةَ فَِإنا نلْحق ِبأَعداِئك ِبأَرِض الروِم وِإنْ أَردت 

الْمسِلِمني فَلَك ذَِلك فَصالَحهم عمر رِضي اللَّه عنه علَى الصدقَِة والْمضاعفَِة وقَالَ لَهم هِذِه ِجزيةٌ فَسموها ما ِشئْتم وكَانَ 
ِضيِة رابحِة الصرضِبح ِض ذَِلكالْأَر اجرخةُ ويالِْجز ِلِبيغاِلي التولَى مع عوضتو مهنع اللَّه .  

 لَامِه السلَيِلِه عِلقَو ِهملَيع فاعضي فَرقَالَ زو } مهِم ِمنلَى الْقَووِح} م قِبِه ِفي ح قلْحي اِشِميلَى الْهوى أَنَّ مراِن أَلَا تمر
 عوضذَا تِلهِل وِبالْأَص قلْحلَى ِفيِه لَا يواِر فَالْمغالص فصِفيِه و سلَي ه؛ ِلأَن ِفيفخكَاِة تفَِة الزاعضذَ ما أَنَّ أَخلَنقَِة ودالص

 لُها قَواِنيرصِلِم إذَا كَانَ نسلَى الْمولَى مةُ عيالِْجز  

   خذ من نسائهم وال يؤخذ من صبيانهم شيء ويؤ 

 فاعضاِن فَكَذَا الْميبونَ الصاِء دسلَى النع ِجبكَاةُ تالزفَِة واعضكَاِة الْملَى الزع لْحِلأَنَّ الص.  

ِة كَما قَالَ عمر رِضي اللَّه عنه هِذِه ِجزيةٌ فَسموها ما ِشئْتم وقَالَ زفَر لَا يؤخذُ ِمن ِنساِئِهم أَيضا ؛ ِلأَنه ِجزيةٌ ِفي الْحِقيقَ
وِلهذَا تصرف مصاِرف الِْجزيِة ولَا ِجزيةَ علَى النساِء ولَنا أَنَّ هذَا مالٌ وجب ِبالصلِْح والْمرأَةُ ِمن أَهِل وجوِب ِمثِْلِه علَيها 
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وِفي أَرِض الصِبي والْمرأَِة التغِلِبييِن ما ِفي أَرِض الرجِل ِمنهم يعِني الْعشر مضاعفًا ِفي الْعشِر والْخراج الْواِجب ِفي 
رشالْع ِلِمنيسالْم ا ِمنأَِة إذَا كَانرالْمو ِبيلَى الصع ِة ثُماِجيرفَكَذَاالْخ    

  .يضعف علَيِهما إذَا كَانا ِمن بِني تغِلب وِإذَا اشترى التغِلِبي أَرض عشٍر فَعلَيِه عشراِن ِعندهما 

  .عشراِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَ محمد عشر واِحد فَِإنْ أَسلَم التغِلِبي أَو باعها ِمن مسِلٍم لَم يتغير الْ

 لُهقَو اِحدو رشع دمحمو فوسو يقَالَ أَبو  

وما جباه اإلمام من الخراج ومن أموال نصارى بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى اإلمام والجزية تصرف  
   في مصالح المسلمين فيسد به الثغور 

   وِإمكَانُ دخوِل الْعدو ِمنه قَولُه الثَّغر موِضع الْمخافَِة

   وتبنى به القناطر والجسور  

 لُهقَو اِنِمنيالْغ نيب مقَسلَا يو سمخلَا ي هأَن ةُ ذَِلكفَاِئدو  

   ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منها ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم  

 ِلأَنه مالٌ معد ِلمصاِلح الْمسِلِمني وهؤلَاِء عملَتهم ونفَقَةُ الذَّراِري علَى الْآباِء فَلَو لَم يعطَوا ِكفَايتهم لَاحتاجوا إلَى ؛
بلُ الِْإمام هِديةَ أَهِل الْحرِب إذَا غَلَب علَى الظَّن أَنَّ الْمشِرك وقَع اِلاكِْتساِب فَلَم يتفَرغُوا إلَى الِْقتاِل قَالَ ِفي الذَِّخريِة إنما يقْ

ني يغِلب الظَّن ِعنده أَنَّ الْمسِلِمني يقَاِتلُونَ ِلِإعلَاِء كَِلمِة اللَِّه تعالَى وِإعزاِز الديِن لَا ِلطَلَِب الدنيا أَما من كَانَ ِمن الْمشِرِك
علَى أَنه يظُن أَنَّ الْمسِلِمني يقَاِتلُونَ طَمعا لَا تقْبلُ هِديته وِقيلَ إنما تقْبلُ ِمن شخٍص لَا يطْمع ِفي إمياِنِه إذَا ردت هِديته أَما 

تِديه تداِنِه إذَا رِفي إمي عطْمي نمهلُ ِمنقْبلَا ت ه   

 لُهقَو  

وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة اإلمام دعاهم إلى العود إلى جماعتهم وكشف عن  
   شبهتهم 

مهوجرخ كُني ِإنْ لَمو مهنع الَهِل ظُلٍْم أَزإنْ كَانَ ِلأَج وِجِهمرِب خبس نع مالُهسِني يعا ينعم ققَالُوا الْح مهلَِكنو ِلذَِلك 
 مقَاِتلُوهيلْطَانَ ووا السِعيناِس أَنْ يلَى النع ِجبيةٌ وقُوكَةٌ ووش ملَه تإذَا كَان مقَاِتلَهلْطَاِن أَنْ يِللساةٌ وغب مةَ فَها الِْولَايوعادو

أَي حتى ترِجع عن الْبغِي إلَى ِكتاِب اللَِّه والصلِْح الَِّذي } فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء إلَى أَمِر اللَِّه { ى معه ِلقَوِلِه تعالَ
  لْمسِلِمني قَولُه أَمر اللَّه ِبِه والْبغي هو اِلاسِتطَالَةُ والْعدولُ عن الْحق وعما علَيِه جماعةُ ا

   وال يبدؤهم بقتال حتى يبدءوه  

 ظَرتإذَا ان هوا ؛ ِلأَنعمتاجوا وكَرسعإذَا ت اِلِهمأَ ِبِقتدبأَنْ ي وزجا يندأَنَّ ِعن هادز راهوخ امالِْإم ذَكَرو وِريالْقُد ارِتيذَا اخه
اِلِهمِقيقَةَ ِقتح لُهقَو فْعالد هِكنما لَا يمبر   
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   فإن بدءونا قاتلناهم حتى نفرق جمعهم  

  قَولُه } فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء إلَى أَمِر اللَِّه { قَالَ اللَّه تعالَى 

   فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم  

ملَه تإذَا كَان أَي ازهالِْإجِلِه وِفي قَت ِرعأُس أَي ِرِحيِهملَى جع ِهزأُجوا وبرهوا ومزهإذَا ان موهِبردا قُِتلَ مهئُونَ إلَيلْجِفئَةٌ ي 
ِإنْ رو مهيغولَ بزى يتلُوا حقَاتأَنْ ي اِجبِلأَنَّ الْو مهلُ أَِسريقْتيو اعرالِْإس اللَّه ِضيا رِليِلأَنَّ ع لَّاهخ الْأَِسري لِّيخأَنْ ي امأَى الِْإم

 لَّاهخِه ولَيع ِعنيأَنْ لَا ي لَفَهحتا اسذَ أَِسريكَانَ إذَا أَخ هنع.  

  

   قوله وإن لم يكن له فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم  

  دوِن ذَِلك قَولُه ِلانِدفَاِع شرِهم ِب

 مى لَهبسلَا تو   

   ذُريةٌ ولَا يقَسم لَهم مالٌ 

 ِلقَوِل عِلي رِضي اللَّه عنه يوم الْجمِل لَا يقْتلُ أَِسريهم ولَا يكْشف لَهم ِستر ولَا يؤخذُ مالٌ وهو الْقُدوةُ ِفي هذَا الْباِب

 لُ الْأَِسريقْتي ملَه تِفئَةٌ فَِإذَا كَان ملَه كُني إذَا لَم أِْويلُهِفي الْأَِسِري ت لُهقَواٌء وِنس مى لَهبسلَا ي اهنعم رِست ملَه فكْشلَا ي لُهفَقَو
 هسباَء حِإنْ شاَء وإنْ ش.  

 لُهقَو  

   حهم إن احتاج المسلمون إليه وال بأس أن يقاتلوا بسال 

 هونَ ِمنعنما يمِإنِة ولَبِبالْغ لَكملَا ي مالَهِلأَنَّ م مهاعكُرو مهِسلَاح ِهملَيع دا رهارزأَو برالْح تعضفَِإذَا و كَذَِلك اعالْكُرو
ِل الْعلَى أَهوا ِبِه عِعينتسى لَا يتح لُهقَو ِهملَيع در مهيغالَ بِل فَِإذَا زد  

   ويحبس اإلمام أموالهم وال يردها عليهم وال يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم  

ج إلَى مؤنٍة وقَد تأِْتي علَى ِقيمِتِه فَكَانَ بيعه إلَّا أَنَّ الِْإمام يِبيع الْكُراع ويحِبس ثَمنه ِلأَنَّ ذَِلك أَنظَر وأَيسر ِلأَنَّ الْكُراع يحتا
 دأَح لَكَههتا اسم اٍت أَواحِجر ٍم أَود ِمن مهِل ِمندلُ الْعأَه ابأَص ِل أَودِل الْعأَه ِمن اِرجوالْخ ابا أَصماِحِبِه وِلص فَعأَن

ِبِه فَذَِلك كُلُّه هدر لَا ضمانَ ِلأَحٍد ِمنهم علَى الْآخِر ، وأَما ما فَعلُوا قَبلَ الْخروِج أَو بعد تفِْريِق جمِعِهم الْفَِريقَيِن علَى صاِح
عنصاُء يدهِل شدِل الْعلَى أَهقَت لَاِم ثُماِر الِْإسِل دأَه ِمن مهلَا أُِخذُوا ِبِه ؛ ِلأَنو اِئِهمونَ ِبِدمفَنداِء يدهِبالش عنصا يم ِبِهم 
   يغسلُونَ ويصلَّى علَيِهم ، وأَما قَتلَى أَهِل الْبغِي فَلَا يصلَّى علَيِهم ويدفَنونَ

 لُهقَو  
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   م يأخذه اإلمام ثانيا وما جباه أهل البغي من البالد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر ل 

 مهطَاِلبِل أَنْ يداِم الْعوا فَِللِْإمِجيبي إذَا لَم مهذَا أَنه ظَاِهر.  

ذْ لَا يجِري حكْمه وِفي الْمبسوِط من لَم يؤد زكَاته ِسِنني ِفي عسكَِر الْخواِرِج ثُم تاب لَم يؤخذْ ِبها ِلعدِم ِحمايِة الِْإماِم إ
 فرعِب وراِر الْحِفي د لَمأَس نكَذَا مِبِه وبِر سقَرِلت هملْزي قالَى ِلأَنَّ الْحعاللَِّه ت نيبو هنيا بِفيم هكَاتز يدؤِه أَنْ يلَيعو ِهملَيع

   خرج إلَينا قَولُه وجوب الزكَاِة فَلَم يؤدها حتى

فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه وإن لم يكونوا صرفوه في حقه وأفتى أهله فيما بينهم وبين اهللا  
   تعالى أن يعيدوا ذلك 

 اِرفصوا مقَاِتلَةٌ فَكَانم مهاِج ؛ ِلأَنرِفي الْخ ِهملَيةَ عادِة لَا إعاياَء قَالَ ِفي الِْهدوا فُقَرِر إنْ كَانشِفي الْعاَء ووا أَغِْنيِإنْ كَانو
كَذَِلك ِلأَنَّ الْعشر حق الْفُقَراِء فَيحملُ كَلَام الشيِخ علَى الْعشِر وِإذَا قَتلَ رجلٌ ِمن أَهِل الْعدِل باِغيا وهو واِرثُه فَهو يِرثُه ؛ 

تلَ ِبحق فَلَا يمنع الِْإرثَ وِإنْ قَتلَه الْباِغي وقَالَ كُنت علَى حق وأَنا الْآنَ علَى حق أَيضا فَِإنه يِرثُه وِإنْ قَالَ قَتلْته وأَنا ِلأَنه قَ
  .أَعلَم أَني علَى باِطٍل لَم يِرثْه وهذَا ِعندهما 

و يقَالَ أَبولَمأَع اَللَّهِن ويهجاِغي ِفي الْوِرثُ الْبلَا ي فوس   
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   الحظر واإلباحة  كتاب 

أَي ما كَانَ ِرزق ربك محبوسا ِمن الْبر } وما كَانَ عطَاُء ربك محظُورا { الْحظْر هو الْمنع والْحبس قَالَ اللَّه تعالَى 
ِجِر وهو هنا ِعبارةٌ عما مِنع ِمن اسِتعماِلِه شرعا والْمحظُور ِضد الْمباِح والْمباح ما خير الْمكَلَّف بين ِفعِلِه وترِكِه ِمن والْفَا

ذَا الْبه ِة لَقَّبايالِْهد اِحبصلَا ِعقَاٍب واٍب وقَاِق ثَوِتحِر اسوِه غَيكْرى الْمنعوا ِفي مكَلَّمتقَالَ و ِة ثُماِهياِب الْكَرِبِكت اب
والْمرِوي عن محمٍد أَنَّ كُلَّ مكْروٍه حرام إلَّا أَنه ما لَم يِجد ِفيِه نصا قَاِطعا لَم يطْلَق علَيِه لَفْظُ الْحراِم وعن أَِبي حِنيفَةَ 

 اللَّه هِحمقَالَ ر باِم أَقْررإلَى الْح هأَن فوسأَِبي يو  

   ال يحل للرجال لبس الحرير  

 لَامِه السلَيِلِه عِة { ِلقَوِفي الْآِخر لَه لَاقلَا خ نم هسلْبا يمإن {عزالْمفَِر وصعالْم ساِل لُبجِللر وزجكَذَا لَا يوِغ وبصالْمفَِر و
 لُهاِب الْكَفَِن قَوِفي ب ِخيالْكَر إلَى ذَِلك ارِس أَشرِبالْو  

   ويحل للنساء  

 لَامِه السلَيِلِه عا { ِلقَولَى ذُكُوِرهع مرحِتي واِث أُمِلِإن بالذَّهو ِريرأُِحلَّ الْح {ِنيفَةَ لَا بو حقَالَ أَب قَدِب ولَِم ِفي الثَّوِبالْع أْس
  .إذَا كَانَ قَدر ثَلَاِث أَصاِبع أَو أَربٍع يعِني مضمومةً 

  

   قوله ال بأس بتوسده عند أبي حنيفة  

  .أَنَّ الْجلُوس علَيِه اسِتخفَاف ِبِه وكَذَا افِْتراشه والنوم علَيِه والْجلُوس علَيِه وكَذَا إذَا جِعلَ ِوسادةً وِهي الِْمخدةُ ِل

  

   قوله وقال أبو يوسف ومحمد يكره توسده  

ِد بعس دِعناِجِم والْأَع ِزيو اكُمإي هنع اللَّه ِضير رمقَالَ ع امرح ِبِهم هبشالتِة والْأَكَاِسرِة واِبربالْج ِزي ِمن هِن أَِبي ؛ ِلأَن
   وقَّاٍص رِضي اللَّه عنه أَنه قَالَ لَأَنْ أَتِكئَ علَى جمِر الْغضى أَحب إلَي ِمن أَنْ أَتِكئَ علَى الْحِريِر وِلأَنَّ لُبسه لَا يجوز فَكَذَا

لَّى اللَّهص ِبيِنيفَةَ أَنَّ النِلأَِبي حِه ولَيع لُوسالْج لَّمسِه ولَيِريٍر {  عفَقَِة حلَى ِمرع لَسج { هنع اللَّه ِضيا رسأَنَّ أَن ِويرو
يِفي الْع ا ذَكَررِست لَهعج لَوِنيفَةَ وأَِبي ح عم فوسلُ أَِبي يقَو ِدينجِفي الْخِريٍر وٍة حادلَى ِوسع لَسةً فَجِليمو رضح هوِن أَن

  .لَا يكْره ِبالِْإجماِع 

   وِفي الِْهدايِة علَى اِلاخِتلَاِف

 لُهقَو  
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   وال بأس بلبس الديباج عندهما في الحرب ويكره عند أبي حنيفة  

ِنيفَةَ إذَا كَانَ مأَِبي ح دِب ِعنرِفي الْح هكْراِج ييبالدِريِر والْح سأَنَّ لُب لَماع لَامِه السلَيع ِبيا ِلأَنَّ النتمص } نالَ عجى الرهن
؛ وِلأَنه يمِكن أَنْ يقُوم غَيره مقَامه ِفي الْحرِب فَلَا تدعو الْحاجةُ إلَيِه وِعندهما لَا يكْره ِلأَنَّ ِفيِه ضرورةً } لُبِسِه ولَم يفَصلْ 

نَّ الْخاِلص ِمنه أَدفَع ِلمضرِة السلَاِح وأَهيب ِفي عيِن الْعدو وقُلْنا الضرورةُ تندِفع ِبالْمخلُوِط وهو الَِّذي لُحمته حِرير ِلأَ
الْخ ها ذَكَراعمإج هسلُب هكْرلُوطُ لَا يخالْمِريٍر وح رغَي اهدسو ِدينج.  

  

   قوله وال بأس بلبس الملحم الحرير إذا كان سداه إبريسما ولحمته قطنا أو خزا  

يعِني ِفي الْحرِب وغَيِرِه ، وأَما إذَا كَانَ لُحمته حِريرا وسداه غَير حِريٍر لَا يِحلُّ لُبسه ِفي غَيِر الْحرِب ولَا بأْس ِبِه ِفي 
حرِب إجماعا ، وأَما ما كَانت لُحمته وسداه ِكلَاهما ِمن حِريٍر لَم يجز لُبسه ِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا ِفي الْحرِب ولَا ِفي غَيِرِه الْ

عدو ِفي الْحرِب أَما إذَا كَانَ رِقيقًا لَا يحصلُ ِبِه اِلاتقَاُء وِعندهما يجوز ِفي الْحرِب وهذَا إذَا كَانَ صِفيقًا يحصلُ ِبِه اتقَاُء الْ
   لَا يِحلُّ لُبسه ِبالِْإجماِع ِلعدِم الْفَاِئدِة

 لُهقَو  

   وال يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة  

 لُهاِء قَوسالن ِليح ِمن ه؛ ِلأَن لُؤكَذَا اللُّؤو  

   إال الخاتم  

يعِني ِمن الِْفضِة لَا غَير أَما الذَّهب فَلَا يجوز ِللرجاِل التختم ِبِه ثُم الْخاتم ِمن الِْفضِة إنما يباح ِللرجِل إذَا ضِرب علَى ِصفَِة 
ولَى ِصفَِة خا إذَا كَانَ عالُ أَمجالر هسلْبا يِم ِمثْقَالًا ماتِة الْخِفض ركُونَ قَدِغي أَنْ يبنيِة وقَالَ ِفي الذَِّخري وهكْراِء فَمساِتِم الن

 اقُوٍت أَوي ِقيٍق أَوع ِمن هفَصٍة وِفض ا ِمنماتذَ خخات لَولُغُ ِبِه الِْمثْقَالَ وبِقيلَ لَا يِه ولَيع ادزلَا يو قَشن أَو جوزرفَي ٍد أَوجربز
  .علَيِه اسمه أَو أَسماًء ِمن أَسماِء اللَِّه تعالَى لَا بأْس ِبِه 

 امرِر حجالْحفِْر وِبالص متخلَى أَنَّ التع صذَا نهِة وإلَّا ِبالِْفض متختِغِري لَا ياِمِع الصِفي الْجو لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن ِوير قَدو
 لَّمسِه ولَيِديٍد { عح ا ِمنماتخ رلَى آخأَى عراِم ونةَ الْأَصاِئحك رِمن ا ِلي أَِجدفٍْر فَقَالَ مص ا ِمنماتٍل خجلَى رأَى عر

وِفي الْخجنِدي التختم ِبالْحِديِد والصفِْر والنحاِس والرصاِص مكْروه ِللرجاِل } فَقَالَ ما ِلي أَرى علَيك ِحلْيةَ أَهِل الناِر 
ِجيِز أَنِفي الْو ححصاِيِخ وشالْم ِتلَافِم ِبِه اختخفَِفي الت ِقيقا الْعأَماِر ، وِل النأَه ِزي هاِء ؛ ِلأَنسالنو وزجلَا ي ه.  

وقَالَ قَاِضي خانْ الصِحيح أَنه يجوز ويستحب أَنْ يجعلَ فَص الْخاتِم إلَى باِطِن كَفِِّه ِبِخلَاِف النساِء ؛ ِلأَنه تزين ِفي 
 الْختِم ، وأَما غَيرهما فَالْأَفْضلُ لَه تركُه ِلعدِم الْحاجِة إلَيِه كَذَا ِفي حقِِّهن وِإنما يتختم الْقَاِضي والسلْطَانُ ِلحاجِتِهما إلَى

عالْم ِم ِهياتلْقَةُ ِفي الْخالْح ِمِني ثُمى لَا ِفي الْيرسِرِه الْيصِفي ِخن متختِغي أَنْ يبنياِبيِع ونِة قَالَ ِفي الْيايالِْهد امةُ ِلأَنَّ ِقوربت
ربتعلَا ما وِم ِبهاتالْخ   



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1108

 لُهقَو هرغَي ا أَورجكُونَ حأَنْ ي وزجي هى أَنتح ِبالْفَص  

   إال الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة  

   فَِإنَّ ذَِلك لَا يكْره ِبالِْإجماِع

 لُهقَو  

   ب والفضة للنساء ويجوز التحلي بالذه 

   إنما قُيد ِبالتحلِّي ؛ ِلأَنهن ِفي اسِتعماِل آِنيِة الذَّهِب والِْفضِة والْأَكِْل ِفيها واِلادهاِن ِمنها كَالرجاِل

 لُهقَو  

   ويكره أن يلبس الصبي الذهب والفضة والحرير  

ع الِْإثْمو ِدينجقَالَ الْخ مهِلأَن؛ و هقْيس مرح هبرش مرا حِر لَممكَالْخ اسالِْإلْب مرح ساللُّب مرا حلَم ه؛ ِلأَن ذَِلك هسأَلْب نلَى م
 وِلهذَا أَمر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يمنعونَ ِمن ذَِلك ِلئَلَّا يأْلَفُوه كَما يمنعونَ ِمن شرِب الْخمِر وساِئِر الْمعاِصي

ِبتعِليِمِهم الصلَاةَ وضرِبِهم علَى ترِكها ِلكَي يأْلَفُوها ويعتادوها قَالَ ِفي الْعيوِن ويكْره ِللِْإنساِن أَنْ يخضب يديِه وِرجلَيِه 
ذَِلك الصِبي ولَا بأْس ِبِه ِللنساِء ، وأَما خضب الشيِب ِبالِْحناِء فَلَا بأْس ِبِه ِللرجاِل والنساِء ويكْره تغِيري الشيِب ِبالِْحناِء وكَ

   ِبالسواِد

 لُهقَو  

   والنساء وال يجوز األكل والشرب واالدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال  

ِلأَنَّ النِبي علَيِه السلَام نهى عن ذَِلك وكَذَا لَا يجوز الْأَكْلُ ِبِملْعقَِة الذَّهِب والِْفضِة واِلاكِْتحالُ ِبِميِل الذَّهِب والِْفضِة 
ما الْآِنيةُ ِمن غَيِر الذَّهِب والِْفضِة فَلَا بأْس ِبالْأَكِْل والشرِب ِفيها وكَذَِلك الْمكْحلَةُ والِْمبخرةُ والِْمرآةُ وغَير ذَِلك ، وأَ

  ولُه واِلادهاِن والتطَيِب ِمنها واِلانِتفَاِع ِبها ِللرجاِل والنساِء كَالْحِديِد والصفِْر والنحاِس والرصاِص والْخشِب والطِِّني قَ

   وال بأس باستعمال آنية الزجاج والرصاص والبلور والعقيق  

 لُهقَو اقُوتكَذَا الْيو  

ويجوز الشرب في اإلناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير  
   المفضض 

ع الْفَِم وِقيلَ موِضع الْفَِم وموِضع الْيِد أَيضا ِفي الْأَخِذ وِفي السِريِر والسرِج هذَا إذَا كَانَ يتِقي موِضع الِْفضِة أَي يتِقي موِض
  .موِضع الْجلُوِس 

ا الِْخلَاِف الِْإناُء الْمضبِب وقَالَ أَبو يوسف يكْره ذَِلك وقَولُ محمٍد يروى مع أَِبي حِنيفَةَ ويروى مع أَِبي يوسف وعلَى هذَ
ِبالذَّهِب والِْفضِة والْكُرِسي الْمضبب ِبِهما وكَذَا إذَا فَعلَ ذَِلك ِفي السقِْف والْمسِجِد وحلْقَِة الِْمرآِة وجعلُه علَى الْمصحِف 
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ضِة علَى الثَّوِب علَى هذَا الِْخلَاِف والِْخلَاف علَى ما تخلَّص أَما التمِويه لَا بأْس ِبِه واللِّجاِم وكَذَا الِْكتابةُ ِبالذَّهِب والِْف
   إجماعا

 لُهقَو  

   ويكره التعشير في المصحف  

  رآِن ِستِمائَِة عاِشرٍة وثَلَاثًا وِعشِرين عاِشرةً قَولُه وهو التعِليم والْفَصلُ بين كُلِّ عشِر آياٍت ِبعلَامٍة يقَالُ إنَّ ِفي الْقُ

   والنقط  

جالْع لَطَتتاخ ا الْآنَ فَقَدأَم ِحيفصالتو ناللَّح ِريِهمتعا لَا يِرحيا صبروا عكَان مه؛ ِلأَن مقَدا تا ِفيموهكْرقَطُ ما كَانَ النمإن م
 لُهلَالٌ ِبالِْحفِْظ قَوإخ ذَِلك كرِلأَنَّ ت بحتسكْلُ مالشقْطُ وِب فَالنرِبالْع  

   وال بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد والزخرفة بماء الذهب  

 الرياِء وِزينِة الدنيا وِفي الْخجنِدي لَا بأْس ِبِه إذَا كَانَ ِلأَنَّ الْمقْصود ِبذَِلك التعِظيم والتشِريف ويكْره ِفعلُ ذَِلك علَى طَِريِق
لِّي ذَِلكوتن الْممضيو زجي ِجِد لَمسقِْف الْمغَلَِّة و ا إذَا كَانَ ِمنِجِد أَمسقِْف الْمِر غَلَِّة وغَي ِمن   

 لُهقَو  

   ويكره استخدام الخصيان  

   الرغْبةَ ِفي اسِتخداِمِهم حثٌّ ِللناِس علَى هذَا الطَّبِع وهو مثْلَةٌ محرمةٌ قَولُه ِلأَنَّ

   وال بأس بخصاء البهائم  

 ا ِبذَِلكهملَح ِطيبيو نمسةَ تابفِْع ِلأَنَّ الدلُ ِللنفْعي ه؛ ِلأَن.  

  

   يل قوله وإنزاء الحمير على الخ 

 لَامِه السلَيع ِبيا { ِلأَنَّ النِخذُهتيلَةَ وغالْب كَبركَانَ ي { ِوياَلَِّذي را وهِكبلَا را وذَهخا اتا لَموهكْرلُ مذَا الِْفعكَانَ ه فَلَو
ياِشٍم فَِلأَنَّ الْخِني هِلب ذَِلك كَِره لَامِه السلَيع هاأَنهكِْثريت بقَِليلَةً فَأَح مهدِعن تلَ كَان   

 لُهقَو  

   ويجوز أن يقبل في الهدية واإلذن قول العبد والجارية والصبي  

ولُهقَب هعسي لَم ِه ذَِلكلَى ظَنع ِلبغي ا إذَا لَمأَم مهِثقَتو مقُهأِْيِه ِصدلَى رع ذَا إذَا غَلَبهى ووِط إذَا أَتسبقَالَ ِفي الْم مهِمن 
صِغري ِبفُلُوٍس إلَى سوٍق ِليشتِري ِبها شيئًا ِمنه وأَخبر أَنَّ أُمه أَمرته ِبذَِلك فَِإنْ طَلَب الصابونَ أَو الْأُشنانَ أَو نحو ذَِلك فَلَا 

ِإنْ طَلَبو هِبيعأَنْ ي أْسلَى بع ثَرع قَدو كَاِذب هأَن ِلأَنَّ الظَّاِهر هِمن هِبيعِغي أَنْ لَا يبنانُ ييبالص أْكُلُها يم ى أَولْوالْح أَو ِبيبالز 
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لَت جاِريةٌ ِلرجٍل بعثَِني مولَاي إلَيك هِديةً وِسعه فُلُوِس أُمِه فَأَخذَها ِليشتِري ِبها حاجةَ نفِْسِه قَالَ ِفي الْجاِمِع الصِغِري إذَا قَا
   أَنْ يأْخذَها ؛ ِلأَنه لَا فَرق بين ما إذَا أَخبرت ِبِإهداِء الْمولَى نفْسها أَو غَيرها

 لُهقَو  

   ويقبل في المعامالت قول الفاسق  

الْمكَالَاِت وِه ِمثْلَ الْولَيلُ عمعفَلَا ي هِه كَِذبلَيع ا إذَا غَلَبأَم قُهأِْي ِصدلَى الرع ذَا إذَا غَلَبهاِت وارجالِْإذِْن ِفي التاِت وبارض
.  

  

   قوله وال يقبل في أخبار الديانات إال العدل  

ا كَانوا عدولًا وِمن الدياناِت الِْإخبار ِبنجاسِة الْماِء حتى إذَا أَخبره مسِلم مرِضي ويقْبلُ ِفيها قَولَ الْحر والْعبِد والْأَمِة إذَ
 هأِْيِه أَنر ى فَِإنْ كَانَ أَكْثَررحفَاِسقًا ت ِبرخِإنْ كَانَ الْمو مميتيأْ ِبِه وضوتي اِء لَمِة الْماسجِإنْ ِبنأُ ِبِه وضوتلَا يو مميتي اِدقص

أَراق الْماَء وتيمم كَانَ أَحوطَ وِإنْ كَانَ أَكْثَر رأِْيِه أَنه كَاِذب يتوضأُ ِبِه ولَا يتيمم وهذَا جواب الْحكِْم أَما ِفي اِلاحِتياِط 
   يتيمم بعد الْوضوِء

 لُهقَو  

   وال يجوز أن ينظر الرجل من األجنبية إال إلى وجهها وكفيها  

ِلأَنَّ ِفي إبداِء الْوجِه والْكَف ضرورةً ِلحاجِتها إلَى الْمعاملَِة مع الرجاِل أَخذًا وِإعطَاًء وقَد يضطَر إلَى كَشِف وجِهها 
يها ِعند الْحاِكِم فَرخص لَها ِفيِه وِفي كَلَاِم الشيِخ دلَالَةٌ علَى أَنه لَا يباح لَه النظَر إلَى قَدِمها وروى ِللشهادِة لَها وعلَ

دمها فَصار كَالْكَف وِلأَنَّ الْوجه يشتهى والْقَدم الْحسن عن أَِبي حِنيفَةَ أَنه يباح ذَِلك ِلأَنَّ الْمرأَةَ تضطَر إلَى الْمشِي فَيبدو قَ
لَا يشتهى فَِإذَا جاز النظَر إلَى وجِهها فَقَدمها أَولَى قُلْنا الضرورةُ لَا تتحقَّق ِفي كَشِف الْقَدِم إذْ الْمرأَةُ تمِشي ِفي الْجوربيِن 

فَّيالْخا وِهمإلَي ظَرالن وزجِن فَلَا ييماِر الْقَدإظْه نِني عغتسِن فَت  

   قوله فإن كان ال يأمن الشهوة ال ينظر إلى وجهها إال لحاجة  

 لَامِه السلَيِلِه عِه { ِلقَوينيِفي ع بٍة صوهٍة ِبشِبينأٍَة أَجراِسِن امحإلَى م ظَرن نِة مامالِْقي موي كالْآن { اصصالر وه كالْآن
وقَولُه إلَّا ِلحاجٍة هو أَنْ يِريد الشهادةَ علَيها فَيجوز لَه النظَر إلَى وجِهها وِإنْ خاف الشهوةَ ؛ ِلأَنه مضطَر إلَيِه ِفي إقَامِة 

ش لُهِة أَصادهلَا الشا وههجو سمأَنْ ي ِحلُّ لَهلَا يِة وادهةَ الشوا إقَامادِة إذَا أَرروإلَى الْع ظَِرِهمن ِمن دلَا ب ا الَِّذيننالز وده
{  النظَِر ِلأَنَّ ِفيِه ضرورةً والْمحرم قَولُه علَيِه السلَام كَفَّيها وِإنْ كَانَ يأْمن الشهوةَ ِلِقياِم الْمحرِم وانِعداِم الضرورِة ِبِخلَاِف

 وِلأَنَّ اللَّمس أَغْلَظُ ِمن النظَِر وِلأَنَّ الشهوةَ ِفيِه} من مس كَف امرأٍَة لَيس ِمنها ِبسِبيٍل وِضع علَى كَفِِّه جمرةٌ يوم الِْقيامِة 

   أَكْثَر وهذَا إذَا كَانت شابةً تشتهى أَما إذَا كَانت عجوزا لَا تشتهى لَا بأْس ِبمصافَحِتها ومس يِدها
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و اِئزجالْع اِفحصكَانَ ي هنع اللَّه ِضيكٍْر را بأَنَّ أَب ِوير قَدِة ونِف الِْفتواِم خِعدِلان هضرما ِلتوزجع رأْجتِر اسيبالز ناللَِّه ب دبع
فَكَانت تغِمز ِرجلَيِه وتفَلِّي رأْسه ورِوي أَنَّ امرأَةً مدت يدها إلَى إبراِهيم النخِعي ِلتصاِفحه فَقَالَ لَها اكِْشِفي عن وجِهك 

ا ِهي عجوز فَصافَحها وكَذَا إذَا كَانَ شيخا يأْمن علَى نفِْسِه وعلَيها أَما إذَا كَانَ لَا يأْمن لَا يِحلُّ لَه مصافَحتها فَكَشفَته فَِإذَ
   يها علَى هذَاوِإنْ عطَست امرأَةٌ إنْ كَانت عجوزا شمتها وِإلَّا فَلَا وكَذَا رد السلَاِم علَ

 لُهقَو  

ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر إلى وجهها وإن خاف أن  
   يشتهي 

قِْصدِغي أَنْ يبني لَِكنِة وادهاِء الشأَداِء واِسطَِة الْقَضاِس ِبوقُوِق الناِء حيِة إلَى إحاجا لَا ِللْحهلَيع كْمالْحِة وادهاَء الشِبِه أَد 
 نم دوجي ه؛ ِلأَن احبلَا ي هأَن حالْأَصاِء والَِة الْأَدا ِفي حكَم احبى ِقيلَ مهتِة إذَا اشادهِل الشمحِلت ظَرا النأَمِة ، ووهاَء الشقَض

دهشِهي يتشِة لَا ينةُ السإقَام ودقْصِهي ِلأَنَّ الْمتشي هأَن ِلمِإنْ عا وهإلَي ظُرنأَنْ ي أْسأَةً فَلَا برام جوزتأَنْ ي ادأَر نمةَ ووررفَلَا ض 
   لَا قَضاُء الشهوِة

 لُهقَو  

   ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها  

ا كَانَ الْمرض ِفي ساِئِر بدِنها غَير الْفَرِج فَِإنه يجوز لَه النظَر إلَيِه ِعند الدواِء ؛ ِلأَنه موِضع ضرورٍة وِإنْ كَانَ ِفي أَما إذَ
ام دوجت ا فَِإنْ لَماِويهدأَةً ترام لِّمعِغي أَنْ يبنِج فَيِضِع الْفَرولَا م عجو لَاٌء أَوا بهِبيصي أَو ِلكها أَنْ تهلَيافُوا عخا واِويهدأَةٌ تر

ِع الْجرِح يحتملُ ستروا ِمنها كُلَّ شيٍء إلَّا الْموِضع الَِّذي ِفيِه الِْعلَّةُ ثُم يداِويها الرجلُ ويغض بصره ما استطَاع إلَّا ِمن موِض
   وكَذَِلك نظَر الْقَاِبلَِة والِْختانُ علَى هذَا

 لُهقَو  

   وينظر الرجل من الرجل جميع بدنه إال ما بين سرته وركبته  

يباح النظَر إلَيِه ِللرجِل ِمن الرجِل يباح وما } ِلقَوِلِه علَيِه السلَام ِلعِلي رِضي اللَّه عنه لَا تنظُر إلَى فَِخِذ حي ولَا ميٍت { 
   الْمس ِفيِه

 لُهقَو  

   ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز أن ينظر الرجل إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة  

ِبم ِبينِل الْأَججأَِة إلَى الررالْم ظَرِل أَنَّ نِفي الْأَص ذَكَرِس أَغْلَظُوإلَى ِخلَاِف الِْجن ظَراِرِمِه ِلأَنَّ النحِل إلَى مجظَِر الرِزلَِة نن   

 لُهقَو  

   وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل  

   ِلوجوِد الْمجانسِة وانِعداِم الشهوِة غَاِلبا
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 لُهقَو  

    أمته التي تحل له ومن زوجته إلى فرجها وينظر الرجل من 

؛ ِلأَنه يباح لَه وطْؤها واِلاسِتمتاع ِبها وهو فَوق النظَِر فَلَأَنْ يجوز النظَر أَولَى قَالَ ِفي الْيناِبيِع يباح ِللرجِل أَنْ ينظُر إلَى 
لُوكَِتِه وممأَِتِه ورِج امِن إلَى فَريجوالز اِحٍد ِمنكُلُّ و ظُرنلَى أَنْ لَا يذَا قَالُوا إنَّ الْأَوِلهِب والْأَد ِمن سلَي هفِْسِه إلَّا أَنِج نفَر

لَغَ ِفي تكُونَ أَبِلي ظُرنلَى أَنْ يقُولُ الْأَوي هنع اللَّه ِضير رمكَانَ عاِحِبِه وِة صروِة عاياللَّذَِّة كَذَا ِفي الِْهدِة ووهِصيِل الشح.  

 جوِإذَا زو ِبذَِلك أْسِه قَالَ لَا بلَيع كرحتِلي هجفَر ِهي سمتأَِتِه ورام جلُ فَرجالر سمِنيفَةَ أَيا حأَلْت أَبس فوسو يقَالَ أَبو
رح هتلُ أَمجا الراِء ِبمفَسالناِئِض وأَِتِه الْحرِبام ِتعمتسأَنْ ي أْسلَا بٍة ووها ِبشهسما وِتهكْبرا وِتهرس نيا بإلَى م ظَرِه النلَيع م

   ه ذَِلك ِبما عدا ما بين السرِة إلَى الركْبِةدونَ الْفَرِج وكَذَِلك الْأَمةُ وهذَا قَولُ محمٍد وِعندهما إنما يجوز لَ

 لُهقَو  

   وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين  

والْمصاهرِة سواٌء كَانت الْمصاهرةُ ِبِنكَاٍح والْمحاِرم من لَا يجوز لَه مناكَحتهن علَى التأِْبيِد ِبنسٍب أَو سبٍب ِمثْلُ الرضاِع 
  .أَو ِسفَاٍح ِفي الْأَصح كَذَا ِفي الِْهدايِة 

  

   قوله وال ينظر إلى ظهرها وبطنها  

مظَاِهرا فَلَولَا أَنَّ النظَر إلَيِه حرام لَما وقَع التحِرمي ؛ ِلأَنهما يِحلَّاِن محلَّ الْفَرِج ِبدِليِل أَنه إذَا شبه امرأَته ِبظَهِر أُمِه كَانَ 
 فَالْبطْن ِبالتشِبيِه أَلَا ترى أَنه لَو قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي كَرأِْس أُمي لَم يقَع ِبِه التحِرمي وِإذَا ثَبت ِبهذَا تحِرمي النظَِر إلَى الظَّهِر

  .أَولَى ِلأَنَّ الْبطْن تشتهى ما لَا يشتهى الظَّهر فَكَانَ أَولَى ِبالتحِرِمي 

  

   قوله وال بأس أن  

  

   يمس ما يجوز له أن ينظر إليه منها  

لَه زجي ةَ لَموهالش نأْمي ةَ فَِإنْ لَموهفِْسِه الشلَى نع إذَا أَِمنِة ِبِهناِفرسالْمو نهعِة ملْوِبالْخ أْسلَا بو ذَِلك    

 لُهقَو  
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   وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز له أن ينظر إليه من ذوات محارمه  

تسالْمو ِة الِْقنكَالْأَم ِميِع ذَِلكلَِد ِفي جالْو أُمةُ وبكَاتالْمةُ وربدالْمِة ورا كَالْحمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِة ِعنبكَاتاةُ كَالْمعس
والْمديونِة ، وأَما الْخلْوةُ ِبالْأَمِة ومن ِفي معناها والْمسافَرةُ ِبِهن فَقَد ِقيلَ يجوز كَما ِفي الْمحاِرِم وِقيلَ لَا يباح ِلعدِم 

  رِة وِفي الِْإركَاِب والِْإنزاِل اعتبر محمد ِفي الْأَصِل الضرورةَ ِفيِهن وِفي ذَواِت الْمحاِرِم مجرد الْحاجِة قَولُه الضرو

   وال بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي  

ا يِر ِممالظَّهطِْن وى الْبا ِسوِني معا يهِه ِمنإلَي ظَرالن لَه وزج.  

 ركَانَ أَكْب ى أَوهتإذَا اش سالْم احبلَا يِة ووررِل الضى ِلأَجهتِإنْ اشالَِة وِذِه الْحِفي ه ظَرالن احبا يناِيخشِة قَالَ مايِفي الِْهدو
تِتماس عون ه؛ ِلأَن أِْيِه ذَِلكاٍعر   

 لُهقَو  

   والخصي في النظر إلى األجنبية كالفحل  

 ه؛ ِلأَن وببجالْم كَذَِلكو اِمعجلٌ يفَح هِلأَن؛ و لَها قَبامرا كَانَ حم ِبيحفَلَا ي ِمثْلُه ِصيا الْخهنع اللَّه ِضيةَ راِئشِل عِلقَو
   لْمخنثُ ؛ ِلأَنه رجلٌ فَاِسقيساِحق وينِزلُ وكَذَا ا

 لُهقَو  

   وال يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إال إلى ما يجوز لألجنبي أن ينظر إليه منها  

يقَبلَ الرجلُ فَم الرجِل أَو يده أَو ِلأَنه فَحلٌ غَير محرٍم ولَا زوٍج والشهوةُ متحقِّقَةٌ ِلجواِز النكَاِح ِفي الْجملَِة ويكْره أَنْ 
 هئًا ِمنيش.  

وقَالَ السرخِسي رخص بعض الْمتأَخِرين ِفي تقِْبيِل يِد الْعاِلِم والْمتورِع علَى سِبيِل التبرِك وقَالَ سفْيانُ تقِْبيلُ يِد الْعالَِم سنةٌ 
 الْفَِقيه أَبو اللَّيِث الْقُبلَةُ علَى خمسِة أَوجٍه قُبلَةُ تِحيٍة وهو أَنْ يقَبلَ بعضنا بعضا علَى الْيِد وقُبلَةُ رحمٍة وِهي قُبلَةُ قَالَ

قِْبيلُ الْوت ِهيفَقٍَة ولَةُ شقُبو دلَى الْخا عمهلَدِن وياِلدلَى الْوع اهقِْبيلُ الْأَِخ أَخت ِهيٍة ودولَةُ مقُبا وُءوِسِهملَى رِه عياِلدلَِد و
ِر الْأَسجقِْبيلُ الْحت وهٍة وانلَةَ ِديقُب مهضعب ادزلَى الْفَِم وِة عالْأَمِة وجوقِْبيلُ الزت وهٍة ووهلَةُ شقُبِة وهبِدالْجو   

 لُهقَو  

   ويعزل عن أمته بغير إذنها  

 لُها قَولَاهولَى مطِْء عا ِفي الْولَه قةَ لَا حِلأَنَّ الْأَم  
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   وال يعزل عن زوجته إال بإذنها  

  .هذَا إذَا كَانت حرةً أَما إذَا كَانت أَمةً فَالِْإذْن ِفي ذَِلك إلَى مولَاها ِعندهما 

وقَالَ أَبو يوسف إلَى الْأَمِة ِلأَنَّ اِلاسِتمتاع ِبالْوطِْء يحصلُ لَها والْعزلُ نقْص ِفيِه فَوجب اعِتبار إذِْنها كَالْحرِة ولَهما أَنَّ 
   الْمولَى أَحق ِبِإمساِك ولَِدها وِببذِْل وطِْئها

 لُهقَو  

   تكار في أقوات اآلدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر االحتكار بأهله ويكره االح 

 لَامِه السلَيِلِه عونٌ { ِلقَولْعم ِكرتحالْمو وقزرم اِلبا فَلَا } الْجا كَِبريرِلِه ِبأَنْ كَانَ ِمصِبأَه رضِضٍع لَا يوا إذَا كَانَ ِفي مفَأَم
 ؛ ِلأَنه حاِبس ِلِملِْكِه ِمن غَيِر إضراٍر ِبغيِرِه وكَذَا التلَقِّي علَى هذَا التفِْصيِل وخص اِلاحِتكَار ِبالْأَقْواِت كَالِْحنطَِة بأْس ِبِه

  .والشِعِري والْقَت والتبِن والْحِشيِش وهو قَولُ أَِبي حِنيفَةَ 

يوسف كُلُّ ما أَضر ِبالْعامِة حبسه فَهو احِتكَار وِإنْ كَانَ ذَهبا أَو ِثيابا وعن محمٍد أَنه قَالَ لَا احِتكَار ِفي الثِّياِب وقَالَ أَبو 
 ذَِلك الِْمصِر الَِّذي يجلَب طَعامه إلَى الِْمصِر ِفي حاِل وِصفَةُ اِلاحِتكَاِر الْمكْروِه أَنْ يشتِري الطَّعام ِمن السوِق أَو ِمن قُرِب

 لَامِه السلَيِلِه عا ِلقَوموي ِعنيبةٌ ِبأَررقَدم ِقيلَ ِهي ا ثُمِتكَاركَانَ اح ِإذَا طَالَتا وِتكَاركُونُ احلَا ي ترةُ إذَا قَصدالْم ِزِه ثُموع
 }نم هِمن اللَّه ِرئباللَِّه و ِمن ِرئب لَةً فَقَدلَي ِعنيبا أَرامطَع كَرتاح  { كَِثري قَها فَوماِجلٌ وقَِليلٌ ع هونا دِر ِلأَنَّ مهِقيلَ ِبالشو

 لُهٍة قَوودمحم راِم غَيةَ ِفي الطَّعارجاِصلُ أَنَّ التالْحآِجلٌ و  

   ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر  

 ، ِبيعأَنْ لَا ي لَه ا فَكَذَِلكهعرزأَنْ لَا ي ى أَنَّ لَهرِة أَلَا تامالْع قِبِه ح لَّقعتي قِِّه لَمح اِلصخ هِتِه فَِلأَنعيغَلَّةَ ض كَرتا إذَا احأَم
 جلَبه ِمن موِضٍع آخر فَالْمذْكُور قَولُ أَِبي حِنيفَةَ ِلأَنَّ حق الْعامِة إنما يتعلَّق ِبما جِمع ِمن الِْمصِر وجِلب إلَى ِفناِئها وأَما ما

لَامِه السلَيع لُهقَو وهِديِث وِلِإطْلَاِق الْح هكْري فوسو يقَالَ أَبونٌ  { ولْعم ِكرتحالْم{   

 لُهقَو  

   وال ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس  

السعر غَلَا ِفي الْمِدينِة فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه لَو سعرت فَقَالَ إنَّ اللَّه تعالَى هو الْمسعر الْقَاِبض الْباِسطُ { ِلما رِوي أَنَّ 
اِزقالر {  قَعِإذَا وِة وامِر الْعرض فْعِبِه د لَّقعقِِّه إلَّا إذَا تِلح ضرعتاِم أَنْ يِغي ِللِْإمبنفَلَا ي هقِْديرِه تاِقِد فَِإلَيالْع قح نِلأَنَّ الثَّمو

مرهم إلَى الْقَاِضي أَمر الْمحتِكر أَنْ يِبيع ما فَضلَ عن قُوِتِه وقُوِت أَهِلِه الضرر ِبأَهِل الْبلَِد واضطُروا إلَى الطَّعاِم ورفَعوا أَ
ا لَهرجى زرا يلَى مع هرزعو هسبى حرةً أُخرِه مإلَي ِفعِتكَاِر فَِإنْ راِلاح نع اههنيو ِة ِفي ذَِلكعاِر السِتبلَى اعِر عرا ِللضفْعدو 

عن الناِس قَالَ محمد أُجِبر الْمحتكَِرين علَى بيِع ما احتكَروا ولَا أُسعر وأَقُولُ لَهم ِبيعوا كَما يِبيع الناس وِبِزيادٍة يتغابن ِفي 
هِمن وا ِبأَكْثَرِبيع ملَا أَقُولُ لَها وفَِإذَا ِمثِْله ِهملَيع قَهفَرو كَِرينتحالْم ِمن امذَ الطَّعأَخ لَاكلَِد الْهِل الْبلَى أَهع امالِْإم افِإذَا خا و
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خِرِه واِل غَيإلَى م طُراُض نِة موررِللض وا همٍر إنجِبح سذَا لَيهو وا ِمثْلَهدةً رعوا سدجِر ويِبغ لُهاونت لَه ازج لَاكالْه اف
اهِرض   

 لُهقَو  

   ويكره بيع السالح في أيام الفتنة  

أَن ِرفعِإنْ كَانَ لَا يا ونلَيةً عونعم اِة ِلأَنَّ ِفي ذَِلكغالْباِرِج ووِة كَالْخنِل الِْفتأَه ِمن هأَن ِرفعي نِمم اهنعِة فَلَا منِل الِْفتأَه ِمن ه
ِبذَِلك أْسب   

 لُهقَو  

   وال بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا  

لَاِف بيِع السلَاِح ِفي أَياِم يعِني لَا بأْس ِببيِعِه ِمن الْمجوِس وأَهِل الذِّمِة ِلأَنَّ الْمعِصيةَ لَا تقَام ِبعيِن الْعِصِري بلْ بعد تغيِرِه ِبِخ
 ازا جِنهثَم ِلِم ِمنسِللْم هنيى دقَضا ورمخ يالذِّم اعفَب نيد يلَى ِذمِلٍم عسكَانَ ِلم لَوِنِه ويِبع قَعةَ تِصيعِة ِلأَنَّ الْمنالِْفت

ها مباح ولَو كَانَ الدين ِلمسِلٍم علَى مسِلٍم فَباع الْمسِلم خمرا وقَضاه ِمن ثَمِنها لَم يجز لَه أَخذُه ِللْمسِلِم أَخذُه ِلأَنَّ بيعه لَ
لَمأَع اَللَّها وامرح نكُونُ الثَّمفَي وزجِر لَا يمِلِم ِللْخسالْم عيِلأَنَّ ب   
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    الوصايا كتاب 

ِمن { الْوِصيةُ محثُوثٌ علَيها مرغَّب ِفيها غَير مفْروضٍة ولَا واِجبٍة لَِكنها مشروعةٌ ِبالِْكتاِب والسنِة أَما الِْكتاب فَقَولُه تعالَى 
سعد بن أَِبي وقَّاٍص قَالَ مِرضت مرضا أَشرفْت ِفيِه علَى { ِوي أَنَّ ، وأَما السنةُ فَما ر} بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن 

الْموِت فَعادِني رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه إنَّ ماِلي كَِثري ولَيس يِرثُِني إلَّا ِبنت واِحدةٌ أَفَأُوِصي 
ِبماِلي كُلِِّه قَالَ لَا قُلْت أَفَِبِنصِفِه قَالَ لَا قُلْت أَفَِبثُلُِثِه قَالَ نعم والثُّلُثُ كَِثري إنك يا سعد أَنْ تدع ورثَتك أَغِْنياَء خير ِمن أَنْ 

 مونَ أَكُفَّهدمي أَو اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهعدِفي} ت ضرِلِه فَِإذَا عمِفي ع رقَصِلِه مِبأَم وررغانَ مسِلأَنَّ الِْإناِس وأَلَِة ِللنسالْم 
 اللَّه هِحماِلِه قَالَ رقِْصِريِه ِبملَاِفي تإلَى ت اجتحانَ ييالْب افخو توالْم لَه  

   الوصية غير واجبة  

قح اتا إثْبهِلأَن لُهِة قَواِريالْعِة وقٍْد كَالِْهباٍل ِبعِفي م   

   وهي مستحبة  

أَي ِللْأَجنِبي دونَ الْواِرِث ثُم الدين يقَدم علَيها وعلَى الِْمرياِث ِلأَنَّ الدين واِجب والْوِصيةَ تبرع والْواِجب مقَدم علَى 
ربِلِه التا ِبقَومهدعاثَ بالِْمري تالَى أَثْبعت اِث ِلأَنَّ اللَّهلَى الِْمرياِن عمقَدا ممه ٍن { ِع ثُميد ا أَووِصي ِبهٍة يِصيِد وعب ِمن {

يكُونُ الدي فِن فَكَييلَ الدةَ قَبِصيالْو الَى ذَكَرعت ا فَِإنْ ِقيلَ اللَّههلَِكنو ِتيبرالت وِجبلَا ت ةَ أَوا ِقيلَ إنَّ كَِلمهلَيا عمقَدم ن
 توِجب تأِْخري ِقسمِة الِْمرياِث ِفي هِذِه الْآيِة عن أَحِدِهما إذَا انفَرد وعن كُلِّ واِحٍد ِمنهما إذَا اجتمعا فَِإنْ ِقيلَ هلْ الْوِصيةُ

   ِبأَقَلَّ ِمن الثُّلُِث أَولَى أَم تركُها أَصلًا ِقيلَ إنْ كَانَ الْورثَةُ فُقَراَء ولَا يستغنونَ ِبما يِرثُونه فَتركُها أَولَى وِإنْ

ِفي ه وِقيلَ هلَى وةُ أَوِصيفَالْو ِصيِبِهمونَ ِبننغتسي اَء أَووا أَغِْنيأَنْ كَان ِريدٍل يجر نع فوسو يِئلَ أَبسو ريخِه مجذَا الْو
 وِصيقَالُوا لَأَنْ ي مهأَن مهنع اللَّه ِضيةَ راِئشعو رمعكٍْر وأَِبي ب نعلُ وأَفْض وثَِتِه فَهرِلو كُهرتقَالَ ي ارثَةٌ ِصغرو لَهو وِصيي

بِعِبالربِبالر وِصيأَنْ ي ا ِمننإلَي بِس أَحمِبالْخ وِصيلَأَنْ يِبالثُّلُِث و وِصيأَنْ ي ا ِمننإلَي بِع أَح   

 لُهقَو  

   وال تجوز الوصية للوارث  

 لَامِه السلَيِلِه عِص{ ِلقَوفَلَا و قَّهح قطَى كُلَّ ِذي حأَع قَد اِرٍث إنَّ اللَّهةَ ِلوي { لَامِه السلَيقَالَ ع قَدو فيح هِلأَن؛ و }

وفَسروه ِبالْوِصيِة ِللْواِرِث وِبالزيادِة علَى الثُّلُِث ويعتبر كَونه واِرثًا ِعند الْموِت لَا } الْحيف ِفي الْوِصيِة ِمن أَكْبِر الْكَباِئِر 
وقْت الْوِصيِة فَمن كَانَ واِرثًا وقْت الْوِصيِة غَير واِرٍث وقْت الْموِت صحت لَه الْوِصيةُ ومن كَانَ غَير واِرٍث وقْت الْوِصيِة 

إذَا أَو ةُ ِمثَالُهِصيالْو لَه ِصحت ِت لَموالْم قْتاِرثًا وو ارص ا ثُمةُ لَهِصيالْو تحِت صوالْم دِعن تانبا وطَلَّقَه ِتِه ثُمجوى ِلزص
 ِظريذَا ناِرِث ِفي هِريِض ِللْوالْم ةُ ِمنالِْهبا وةُ لَهِصيالْو ِصحِفي ِنكَاِحِه لَا ت ِهيو اتما وهجوزت ٍة ثُمِبينى ِلأَجصأَو لَوو
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 ذَِلك ربتعالٍّ فَيِفي ح فرصت هذَا ؛ ِلأَنكِْس هلَى عِريِض عالْم ارِإقْرالثُّلُِث و فَّذُ ِمننا تهى أَنتا حكْمةٌ حِصيا وهِة ِلأَنِصيالْو
 لُهاِر قَوالِْإقْر قْتو  

   إال أن يجيزها الورثة  

وهم أَِصحاُء باِلغونَ ِلأَنَّ اِلامِتناع ِلحقِِّهم فَيجوز ِبِإجازِتِهم وِإنْ أَوصى ِلأَجنِبي وِلواِرِثِه فَِللْأَجنِبي ِنصف يعِني بعد موِتِه 
ِبينِللْأَجى ِللْقَاِتِل وصذَا إذَا أَولَى هعاِرِث وةُ الْوِصيطُلُ وبتِة وِصيالْو   

 لُهقَو  

   وال تجوز بما زاد على الثلث إال أن يجيزه الورثة  

 قطُلُ ِفي حبيِتِه وِر ِحصِجيِز ِبقَدلَى الْمع ازج مهضعب هِجزي لَمو مهضعب هازونَ فَِإنْ أَجاِلغاُء بأَِصح مهِتِه ووم دعِني بعي
 اهنعمو ادإذَا الر هانيوا بِجيزي لَم مكُلَّه مهكَأَن ِجزي الَِّذي لَم قِفي حوا وازأَج مكُلَّه مهكَأَن ازالَِّذي أَج قلُ ِفي حعجي هأَن

يالُ بثَةُ فَالْمرالْو تازاِلِه فَِإنْ أَجِف مٍل ِبِنصجى ِلرصأَوِن ويناب كرِن تينِلِلابو فصالن وهاِن وعبر ى لَهوصا ِللْماعبأَر مهن
ربعاِن وهو النصف وِإنْ لَم يِجيزوا فَِللْموصى لَه الثُّلُثُ وِلِلابنيِن الثُّلُثَاِن وِإنْ أَجاز أَحدهما دونَ الْآخِر يجعلُ ِفي حق الَِّذي 

ثُلُثُ أَج طَى لَهعيوا وِجيزي لَم مكُلَّه مهكَأَن ِجزي الَِّذي لَم قِفي حاِل والْم عبِجيِز رطَى ِللْمعيوا وازأَج مكُلَّه مهكَأَن از
جِتنا إلَى الثُّلُِث والربِع فَالربع ِللَِّذي أَجاز وهو ثَلَاثَةٌ الْماِل ويكُونُ الْباِقي ِللْموصى لَه فَيجعلُ الْمالُ علَى اثْني عشر ِلحا

بلَ والثُّلُثُ ِللَِّذي لَم يِجز وهو أَربعةٌ ويبقَى خمسةٌ ِللْموصى لَه قَالَ ِفي الِْهدايِة ولَا معتبر ِبِإجازِتِهم ِفي حاِل حياِتِه ِلأَنها قَ
 دعب هِت ؛ ِلأَنوالْم دعا بوهازا إذَا أَجفَاِتِه ِبِخلَاِف مو دعب وهدرأَنْ ي مِت فَكَانَ لَهوالْم دِعن تثْبي قإذْ الْح قوِت الْحثُب

تاِقطَ مِه ِلأَنَّ السلَيوا عِجعرأَنْ ي ملَه سفَلَي قوِت الْحلَاٍش ثُب.  

 فْعةُ رازالِْإجوِصي والْم ِمن ردص ببا ِلأَنَّ السندوِصي ِعنِل الْمِقب ِمن لَه ازجالْم لَّكُهمتي هاِرِث فَِإنِة الْوازِبِإج ازا جكُلُّ مو
 أَجاز بيع الرهِن قَالَ ِفي شرِحِه ِفي قَوِلِه ولَا تجوز ِبما زاد علَى الثُّلُِث الْماِنِع ولَيس ِمن شرِطِه الْقَبض وصار كَالْمرتِهِن إذَا

   يعِني إذَا كَانَ هناك واِرثٌ يجوز أَنْ يستِحق جِميع الِْمرياِث

 فَِإنه يجوز أَنْ يوِصي ِبما زاد علَى الثُّلُِث ولَا يمنع ِمن ذَِلك أَما إذَا كَانَ لَا يستِحق جِميع الْماِل كَالزوِج والزوجِة
ا اسِتحقَاقُهما ما يِرثَاِنِه ؛ ِلأَنهما يستِحقَّاِن سهما ِمن الِْمرياِث لَا يزاد علَيِه ِبحاٍل فَما زاد علَى ذَِلك فَهو مالُ الْمِريِض لَ

 ِبينِلأَج تصأَوو هراِرثًا غَيو كرتت لَما وجوأَةُ زرالْم كَترإذَا ت دمحذَا قَالَ ملَى هِبِه فَع وِصيأَنْ ي ازٍد فَجِفيِه ِلأَح قح
لْموصى لَه النصف ويبقَى السدس ِلبيِت الْماِل وِإنما كَانَ ِللزوِج ِبِنصِف ماهلَا فَالْوِصيةُ جاِئزةٌ ويكُونُ ِللزوِج ثُلُثُ الْماِل وِل

سي ه؛ ِلأَن ى لَهوصلًا ِللْمالثُّلُثَ أَو ِرجخإلَى أَنْ ي اجتحِة فَيِصياِج الْورإخ دعاثَ إلَّا بالِْمري ِحقتسلَا ي هِبكُلِّ الثُّلُثُ ؛ ِلأَن ِحقُّهت
 لَه ِحقتسلَا م سدقَى السبيِف وصكِْملَةَ النت ى لَهوصِللْم فُهقَى ِنصبياثًا وِمري فَهِنص جوالز ِحقتسقَى الثُّلُثَاِن يباٍل فَيح

 كَانَ الْمالُ كُلُّه لَه ِنصفُه ِمرياثًا وِنصفُه وِصيةً ؛ ِلأَنه لَا يستِحق الْوِصيةَ فَيكُونُ ِلبيِت الْماِل وكَذَا إذَا أَوصت ِبذَِلك ِلزوِجها
حةُ الْوِصيِة علَى قَبلَ الِْمرياِث ِبِخلَاِف الْأَجنِبي ِلأَنَّ الزوج واِرثٌ وِإنما جازت لَه الْوِصيةُ ؛ ِلأَنه لَا واِرثَ لَها تِقف ِص
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  .إجازِتِه 

وعلَى هذَا إذَا ترك زوجته لَا واِرثَ لَه غَيرها وأَوصى ِلرجٍل ِبجِميِع ماِلِه كَانَ لَها سدس وِللْموصى لَه خمسةُ أَسداٍس 
ى يتئًا حياِث شالِْمري ِمن ِحقتسا لَا تهِلأَن ذَِلك دعب ِقيا بماِقي والْب عبر قَّتحتالثُّلُثُ اس ِرجةُ فَِإذَا أُخِصيالثُّلُثُ الْو جرخ

اِنيقَى الثُّلُثَاِن ثَمبالثُّلُثُ ي وهةٌ وعبأَر ى لَهوصِللْم رشع ياثْن ِمن لُهأَصِميِع وِبالْج ى لَهوصكُونُ ِللْماِن يا اثْنهعبِة رجوةٌ ِللز
ذَِلكو رشع ياثْن ةٌ ِمنرشع كُونُ لَهفَي ى لَهوصِللْم ودعةٌ تقَى ِستبي   

ا أَوأْندِميِعِه با ِبجلَهاِل وِميِع الْمِبج ِبينِة ِلأَججوالز عى مصكَانَ أَو لَوا واِسهدةُ أَسسمخ وهالثُّلُثَ و اهنطَيفَأَع ِبينلًا ِبالْأَج
 ى لَهوصم هةٌ ؛ ِلأَناِنيِتِه ثَمِصياِم ومت ِمن ِبينِللْأَج ِقيبةٌ وقَى ِستباثًا يا ِمريهعبا رِطيهعةٌ ناِنيقَى ثَمبي رشع ياثْن ةٌ ِمنعبأَر

مرأَةُ موصى لَها ِبثَماِنيٍة ِلأَنها استحقَّت ذَِلك بعد إخراِج الثُّلُِث ِللْأَجنِبي حصلَ لَها ِمن هِذِه الثَّماِنيِة سهماِن ِبالْجِميِع والْ
ِفيه برضةٌ فَياِل ِستالْم اِقي ِمنالْبا وِتهِصياِم ومت ةٌ ِمنا ِستلَه ِقياِع ببةُ أَسعبِل أَرجكُونُ ِللرٍة يأَةُ ِبِسترالْمٍة واِنيِبثَم ِبينا الْأَج

ةَ كَانَ ذَِلك الستِة ولَها ثَلَاثَةُ أَسباِعها ِلأَنك إذَا جمعت الثَّماِنيةَ الَِّتي تضِرب ِبها الرجلَ إلَى الستِة الَِّتي تضِرب ِبها الْمرأَ
أَربعةَ عشر فَتنسب الثَّماِنيةَ إلَيها تِجدها أَربعةَ أَسباِعها وتنسب الستةَ ِمنها تِجدها ثَلَاثَةَ أَسباِعها فَتضِرب الستةَ ِفي مخرِج 

ذَِلك ِمنو ِعنيبأَرِن ويكُونُ اثْنِع يبأَِة السرونَ ِللْمرِعشةٌ واِنيقَى ثَمبي رشةَ ععبا أَرلًا ثُلُثَهلُ أَوجطَى الرعأَلَةُ فَيسالْم ِصحت 
نها ِتسعةٌ ِهي ثَلَاثَةُ أَسباِعها ربعها سبعةٌ ِمرياثًا يبقَى إحدى وِعشرونَ يعطَى الرجلُ ِمنها أَربعةُ أَسباِعها اثْني عشر يبقَى ِم

  .ِللْمرأَِة فَيكُونُ ِللرجِل ِستةٌ وِعشرونَ ولَها ِستةَ عشر ِتسعةٌ ِبوِصيِتها وسبعةٌ ِبِمرياِثها 

وِصيِتِه أَما علَى ِقياِس قَوِل أَِبي حِنيفَةَ ينبِغي أَنْ يكُونَ وهذَا قَولُ محمٍد علَى ِقياِس من قَالَ يضِرب الْموصى لَه ِبجِميِع 
لَاثَةُ الْباِقي بعد إخراِج الثُّلُِث وما تستِحقُّه الْمرأَةُ ِبِمرياِثها وهو ِستةٌ مقْسوما بينهما علَى ثَماِنيٍة ِللرجِل خمسةُ أَثْماٍن ولَها ثَ

   أَثْماٍن ِلأَنَّ ما زاد علَى الستِة إلَى الثَّماِنيِة لَا

 منازعةَ لَها ِفيِه وهو سهماِن فَيكُوناِن ِللرجِل بِقي ِمن الثَّماِنيِة ِستةٌ يكُونُ بينهما ِنصفَاِن لَها ثَلَاثَةٌ ولَه ثَلَاثَةٌ مع سهميِه

اللَّذَيِن انفَرد ِبِهما يكُونُ خمسةً فَنقُولُ لَه خمسةُ أَثْماِن الستِة ولَها ثَلَاثَةُ أَثْماِنها فَتضِرب الستةَ ِفي مخرِج الثُّمِن يكُونُ 
يبقَى اثْناِن وثَلَاثُونَ لَها ربعها ثَماِنيةٌ ِمرياثًا يبقَى أَربعةٌ وِعشرونَ يعطَى ثَماِنيةً وأَربِعني ِللرجِل ِمنها ِستةَ عشر ِبحق الثُّلُِث 

ِتسعةٌ مضمومةٌ الرجلُ خمسةَ أَثْماِنها وذَِلك خمسةَ عشر مضمومةٌ إلَى ِستةَ عشر يكُونُ أَحدا وثَلَاِثني ولَها ثَلَاثَةُ أَثْماِنها 
   إلَى ثَماِنيٍة يكُونُ سبعةَ عشر فَذَِلك ثَماِنيةٌ وأَربعونَ

 لُهقَو  

   وال تجوز الوصية لقاتل  

 مرحفَي اللَّه هرا أَخلَ مجعتاس ها ؛ ِلأَناِشربأَنْ كَانَ م دعاِطئًا بخ ا أَواِمداٌء كَانَ عوى سصاثَ فَِإنْ أَوالِْمري مرحا يةَ كَمِصيالْو
  .ِلقَاِتِلِه فَأَجازتها الْورثَةُ جاز ِعندهما 

يِقف علَى إجازِتِهم وقَالَ أَبو يوسف لَا يجوز ؛ ِلأَنه مِنع ِمن الْوِصيِة علَى طَِريِق الْعقُوبِة فَهو كَِحرماِن الِْمرياِث وذَِلك لَا 
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 تازا جوهازاِث فَِإذَا أَجطْلَاِن الِْمريفِْع بكَن ِهمإلَي ودعا يطْلَاِنهب فْعثَِة ِلأَنَّ نرالْو قِلح اعِتنا أَنَّ اِلامملَهةُ وِصيفَكَذَا الْو
الِْقي اِوياِرِث قَالَ الطَّحِة ِللْوِصيةُ كَالْوجوالز قَّتحتى ِلقَاِتِلِه اسصأَوةً وجوز كرتلُ وجالر اتِإذَا مو فوسو يأَب ا قَالَهم اس

ثٌ أَو يِجيزها الْواِرثُ لَه فَِإذَا لَم ربع الْماِل كَاِملًا وما بِقي وِصيةً ِللْقَاِتِل ؛ ِلأَنه لَا يستِحق الْوِصيةَ إلَّا إذَا لَم يكُن هناك واِر
 قالْقَاِتلُ ِبح ِحقُّهتسفَي اِرثَ لَهاِل لَا واِع الْمبقَى ثَلَاثَةُ أَربا ياثَهِمري عبأَِة الررا ِللْمنلَّما سنا ذَكَرلَى ما لَا عا لَهِحقتسم كُني

   الْوِصيِة

 لُهقَو  

   ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم  

الْمراد ِبالْكَاِفِر الذِّمي ِلأَنَّ الْوِصيةَ ِللْحرِبي باِطلَةٌ كَذَا ِفي الْمستصفَى وِإنما جازت الْوِصيةُ ِللذِّمي ولَم تجز ِللْحرِبي ِلقَوِلِه 
إنما ينهاكُم { ثُم قَالَ } هاكُم اللَّه عن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ تبروهم لَا ين{ تعالَى 

  .الْآيةَ } اللَّه عن الَِّذين قَاتلُوكُم ِفي الديِن 

ةَ ِلأَنَّ ِفيها نوع إشكَاٍل وهو أَنَّ الْوِصيةَ أُخت الِْمرياِث ولَا توارثَ بين الْمسِلِم والْكَاِفِر والْجواب وِإنما أَورد هِذِه الْمسأَلَ
لَا يكُونُ النص الْواِرد ِفيِه واِردا ِفي الْوِصيِة أَنَّ الْوِصيةَ تشِبه الِْمرياثَ ِمن حيثُ الثُّبوت ولَا تشِبهه ِمن حيثُ إنه ثَبت جبرا فَ

.  

وقَالَ السرخِسي ِفي الْفَرِق بينهما إنَّ الِْإرثَ طَِريقُه طَِريق الِْولَايِة أَما الْوِصيةُ فَتمِليك مبتدأٌ وِلهذَا لَا يرد الْموصى لَه الْوصِيةَ 
   الْعيِب ِبِخلَاِف الْواِرِث كَذَا ِفي شاهانِْب

 لُهقَو  

   وقبول الوصية بعد الموت  

  .الْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ الْوِصيةَ تِقف علَى قَبوِل الْموصى لَه ِعندنا 

وِقلُ ِبالْمتني ِملْك هوِل ؛ ِلأَنلَى الْقَبع ِقفلَا ت فَرقَالَ زِليِك وموِل كَالتلَى الْقَبع قَفقٍْد فَوِبع ِليكمت ها أَنلَناِث وِت كَالِْمري
زالَ ِملْكُه ِبالِْهبِة والْبيِع فَِإنْ وِجد الْقَبولُ بعد الْموِت تمت الْوِصيةُ وِإنْ وِجد قَبلَه لَم يتعلَّق ِبِه حكْم فَِإذَا مات الْموِصي 

عن الْموصى ِبِه ِلأَنَّ الْموت يِزيلُ الْأَملَاك ولَم يدخلْ ِفي ِملِْك الْموصى لَه ؛ ِلأَنه يِقف علَى قَبوِلِه ولَا يمِلكُها الْورثَةُ ِلتعلُِّق 
 لُهِبِه قَو ى لَهوصالْم قح  

    الحياة أو ردها فذلك باطل فإن قبلها الموصى له في حال 

ِلأَنَّ أَوانَ ثُبوِت ِملِْكِه بعد الْموِت ثُم إذَا قَِبلَ بعد موِت الْموِصي ثَبت الِْملْك قَبضه أَو لَم يقِْبضه قَالَ الْخجنِدي الْقَبولُ 
ولَ قَِبلْت مع موِت الْموِصي والدِليلُ أَنْ يموت الْموصى لَه قَبلَ الْقَبوِل والرد علَى ضربيِن صِريح ودِليلٌ فَالصِريح أَنْ يقُ

   بعد موِت الْموِصي فَيكُونُ موته قَبولًا ِلوِصيِتِه ويكُونُ ِمرياثًا ِلورثَِتِه

 لُهقَو  
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   ويستحب أن يوصي اإلنسان بدون الثلث  

ٌء كَانَ الْورثَةُ أَغِْنياَء أَو فُقَراَء ِلأَنَّ ِفي التنِقيِص ِصلَةَ الْقَرابِة ِبتوِفِري الْماِل علَيِهم ِبِخلَاِف اسِتكْماِل الثُّلُِث ؛ ِلأَنه اسِتيفَاُء سوا
   تماِم حقِِّه فَلَا ِصلَةَ ولَا ِمنةَ

 لُهقَو  

   قبل الوصية في وجه الموصي وردها في غير وجهه فليس برد وإذا أوصى إلى رجل ف 

؛ ِلأَنه لَما قَِبلَها فَقَد اطْمأَنَّ قَلْب الْموِصي إلَى تصرِفِه فَمات وهو معتِمد علَى ذَِلك فَلَو صح رده ِفي غَيِر وجِهِه ِفي حياِتِه 
 ارِتِه صوم دعب أَو هدر ِصحثُ يياِلِه حِع ميِبب ِنِه أَويِر عيٍد ِبغباِء عِكيِل ِبِشرِبِخلَاِف الْو هدر ِصحي ذَا لَمِتِه فَِلهِجه ا ِمنوررغم

ِف ِبنرصلَى التع قَاِدر يح ه؛ ِلأَن اكنه ررلَا ض هِهِه ؛ ِلأَنجِر وِكيلَ لَا ِفي غَيأَنَّ الْو ِخيِفي الْكَرِة وايفِْسِه كَذَا ِفي الِْهد
يمِلك عزلَ نفِْسِه ِمن غَيِر ِعلِْم موكِِّلِه ِقياسا علَى الْوِصيِة فَيحملُ كَلَام الْكَرِخي علَى ما إذَا وكَّلَه ِفي شيٍء ِبعيِنِه أَو يكُونُ 

ِتلَافاخ لُهاِيِخ قَوشالْم   

   وإن ردها في وجهه فهو رد وتبطل الوصية  

 فَِإنْ لَم عجاَء رِإنْ شِع وربلَى التع اَء أَقَامإنْ ش عربتالْما ووِلهِبقَب عربتم ه؛ ِلأَن فرصاِمِه التةُ إلْزِولَاي لَه سلَي وِصيِلأَنَّ الْم
بلْ ولَم يرد حتى مات الْموِصي فَهو ِبالِْخياِر إنْ شاَء قَِبلَ وِإنْ شاَء لَم يقْبلْ ِلأَنَّ الْموِصي لَيس لَه ِولَايةُ إلْزاٍم فَكَانَ مخيرا يقْ

ذَا دِلأَنَّ ه همزالْت ِركَِتِه فَقَدت ئًا ِمنيش اعب هأَن ِت فَلَووالْم دعب ربتعم وهوِل والْقَباِم ولَالَةُ اِلالِْتز.  

هةَ ِخلَافَةٌ ِلأَنِصيِلأَنَّ الْو هعيفُذُ بنثُ لَا ييح اعِكيِل فَبوِبالت لَمعي ِكيِل إذَا لَمِبِخلَاِف الْو لَمعي لَم ِة أَوايِبالِْوص ِلماٌء عوسا و
 تاِرِث فَِإذَا كَانكَاِنِه كَالْولَاِء مخ دوِصي ِعنالْم لُفخي ِصيِه ِلأَنَّ الْوةُ إلَيِقلُ الِْولَايتنِت فَتيِة الْمِقطَاِع ِولَاياِل انةٌ ِبحصتخم

   ا ترى أَنَّ الْواِرثَ إذَا باع شيئًا ِمن التِركَِة بعد موِت الْمورِث وهو لَاِخلَافَةٌ فَالِْخلَافَةُ لَا تتوقَّف علَى الِْعلِْم كَالِْوراثَِة أَلَ

 ِفي حاِل ِقياِم ِولَايِة يعلَم ِبموِتِه فَِإنه يجوز بيعه كَذَِلك الْوِصي ولَا كَذَِلك التوِكيلُ وعزلُ الْوِكيِل ِلأَنَّ التوِكيلَ إنابةٌ ِلثُبوِتِه
الْحي فَلَا يِصح ِمن غَيِر ِعلٍْم أَو نقُولُ ِلأَنَّ التوِكيلَ أَمر ِمنه والْعزلَ نهي عنه وأَواِمر الِْعباِد ونواِهيِهم معتبرةٌ ِبأَواِمر اللَِّه تعالَى 

 تعالَى ونواِهيه لَا تلْزم إلَّا بعد الِْعلِْم أَلَا ترى أَنَّ بعض الصحابِة شِربوا الْخمر بعد تحِرِميها قَبلَ ِعلِْمِهم ونواِهيِه وأَواِمر اللَِّه
قَالَ ِفي الْكَرِخي } اِلحاِت جناح ِفيما طَِعموا لَيس علَى الَِّذين آمنوا وعِملُوا الص{ ِبالتحِرِمي فَنزلَ ِفي عذِْرِهم قَوله تعالَى 

 مزالْت هاِكِم ؛ ِلأَنالْح دإلَّا ِعن ذَِلك زجي ِة لَمِصيالْو ِمن هفْسن ِرجخأَنْ ي ادأَرِت ووالْم دعب فرصت ةَ أَوِصيالْو ِصيإذَا قَِبلَ الْو
ها فَعزلُه ِلنفِْسِه ِبغيِر حضرِة الْموكِِّل أَما إذَا حضر ِعند الْحاِكِم فَالْحاِكم قَاِئم مقَام الْموِصي ِلعجِزِه عن اسِتيفَاِء الِْقيام ِب

   حقُوِقِه وصار كَالْوِكيِل إذَا عزلَ نفْسه ِبحضرِة الْموكِِّل

 لُهقَو  
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 به يملك بالقبول إال في مسألة واحدة وهي أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول والموصى 
   فيدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له 

ف ِلحق الْموصى لَه فَِإذَا مات ِلأَنَّ الْوِصيةَ قَد تمت ِمن جاِنِب الْموِصي ِبموِتِه تماما لَا يحِلقُه الْفَسخ ِمن ِجهِتِه وِإنما توقَ
 اِلِه لَمِحيطُ ِبمي نيِه دلَيعى وصأَو نمِة وازلَ الِْإجقَب اتِري إذَا متشِللْم اروِط ِفيِه الِْخيرشِع الْميا ِفي الْبلَ ِفي ِملِْكِه كَمخد

قَدم نيةُ ِلأَنَّ الدِصيالْو زجت نيالد قبي لَم هاُء ؛ ِلأَنمرالْغ ِرئَهبلَى إلَّا أَنْ يأَو مفَالْأَه عربةَ تِصيالْوو لَاِزم هِة ؛ ِلأَنِصيلَى الْوع م
   بعد الْبراَءِة فَتنفُذُ الْوِصيةُ

 لُهقَو  

   اضي من الوصية ونصب غيرهم ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم الق 

هذَا اللَّفْظُ يِشري إلَى ِصحِة الْوِصيِة ِلأَنَّ الِْإخراج إنما يكُونُ بعدها وذَكَر محمد ِفي الْأَصِل أَنَّ الْوِصيةَ باِطلَةٌ ِقيلَ معناه ِفي 
نعِقيلَ مطُلُ وبتِر سوِذِه الصِميِع هلَى جِتِه عِم ِولَايداِطلَةٌ ِلعب اهنعمكَذَا ِفي الْكَاِفِر وِتِه وِم ِولَايدِقيقَةً ِلعاِطلٌ حِد ببِفي الْع اه

ا أَوصى إلَى عبِد غَيِرِه فَالْوِصيةُ الْمسِلِم وِفي الْفَاِسِق معناه ستبطُلُ والْمراد ِمن الْكَاِفِر ِفي هذَا الذِّمي قَالَ ِفي الْكَرِخي إذَ
 ازأَج لَووِصي وثَِة الْمرا إلَى وفُهرص وزجفَلَا ي لَاهوقَّةٌ ِلمحتسِد مبالْع اِفعنِد ِلأَنَّ مبلَى الْعوا مهازِإنْ أَجو وزجاِطلَةٌ لَا تب

 يرِجع ويمنع الْعبد ِمن التصرِف فَِلهذَا لَم تِصح الْوِصيةُ وكَانَ علَى الْقَاِضي إخراجه ِمنها فَِإنْ الْمولَى الْوِصيةَ فَلَه أَنْ
ِة والْعبد يجوز أَنْ يتصرف ِبالْوكَالَِة تصرف ِفي شيٍء ِمنها قَبلَ إخراِجِه جاز ِلأَنَّ تصرف الْعبِد ِبالْوِصيِة كَتصرِفِه ِبالْوكَالَ

فَكَذَا ِبالْوِصيِة ، وأَما الْمكَاتب فَتِصح الْوِصيةُ إلَيِه سواٌء كَانَ مكَاتبه أَو مكَاتب غَيِرِه ِلأَنَّ الْمكَاتب ماِلك ِلمناِفِع نفِْسِه 
جفَِإذَا ع رةَ ِللْكَاِفِر كَالْحلَا ِولَايِة وِبالِْولَاي ِصيالْو فرصةُ إلَى الْكَاِفِر ِلأَنَّ تِصيالْو زجت ا لَممِإنِد وباِل الْعكَح الُهح ارص ز

ت حالْقَاِضي ص هِرجخلَ أَنْ يقَب فرصإذَا ت هأَن ِوير قَدِلِم وسلَى الْمةُ عِصيالْو زجت ا لَممِإنكَالَِة وِبالْو هِمن ِصحا يكَم فُهرص
أٍَة أَورلٌ إلَى امجى رصِإنْ أَوكَالَِة وا ِبالْوارِتباع فُهرصت حاِج صرلَ الِْإخقَب فرصاِل فَِإنْ تلَى الْمع وفخم هإلَى الْفَاِسِق ؛ ِلأَن 

   امرأَةٌ إلَى رجٍل جاز ِلأَنَّ الْمرأَةَ ِمن أَهِل الِْولَايِة كَالرجِل وِإنْ أَوصى إلَى

لْوِصيةُ إلَى أَعمى جاز ؛ ِلأَنه ِمن أَهِل الِْولَايِة وِإنْ أَوصى إلَى محدوٍد ِفي قَذٍْف جاز يعِني التاِئب أَما إذَا لَم يتب فَِهي ا
 يلَى الذِّمةُ عالِْولَاي لَه تثْبت ِلمسِلأَنَّ الْم ازج يإلَى الذِّم ِلمسى الْمصا إذَا أَوِلٍم ِبِخلَاِف مسإلَى م يى ِذمصِإنْ أَوالْفَاِسِق و

   فَِهي باِطلَةٌ

 لُهقَو  

   بار لم تصح الوصية ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة ك 

ِلأَنَّ الْعبد لَا ِولَايةَ لَه علَى الِْكباِر ِلأَنَّ ِفي منِعِه ِللِْكباِر أَنْ يِبيعوه فَيكُونُ محجورا علَيِه فَلَا يمِكنه التصرف يعِني أَنَّ ِللْكَِبِري 
عى فَيرتشِفيِه الْم هِصيبن ِبيعةُ ؛ أَنْ يِصيالْو وزجِنيفَةَ تأَِبي ح دا فَِعنارِصغ موا كُلُّها إذَا كَانأَمِة ، وِصيالْو قفَاِء ِبحالْو نع ِجز

نمو اِلِحِهمصاِم ِبمالِْقيِف ورصلَى التع قِْدري وهِه ولَيِلي عي نثَِة مرِفي الْو سلَي هِه ِلأَنةُ إلَيِصيالْو تازفَج مقَّةٌ لَهحتسم هاِفع
  .كَالْحر ولَيس كَذَِلك عبد غَيِرِه ِلأَنَّ مناِفعه ِلمولَاه فَلَا يقِْدر علَى صرِفها إلَى الْورثَِة 
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أَنَّ الِْولَايةَ منعِدمةٌ ِلما أَنَّ الرق يناِفيها وِلأَنَّ ِفيِه إثْبات الِْولَايِة ِللْمملُوِك علَى وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَا تجوز الْوِصيةُ إلَيِه ِل
أَنه لَا يمِكنه بيع الْماِلِك وهذَا عكْس الْمشروِع وِإنْ أَوصى إلَى مكَاتِبِه جاز سواٌء كَانت الْورثَةُ ِصغارا أَو ِكبارا ؛ ِل

   الْمكَاتِب فَِإنْ أَدى وعتق مضى الْأَمر وِإنْ عجز صار حكْمه حكْم الْعبِد علَى ما ذَكَرنا

 لُهقَو  

   ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره  

الْووِصي والْم قةً ِلحايِرع ِرفعى يتح هِجيبلَا ي ذَِلك ِصيِه الْوكَا إلَيش ِه فَلَوِر إلَيالْآخ ملُ ِبضصحظَِر يكِْميلَ النثَِة ِلأَنَّ تر
جالْقَاِضي ع دِعن رفِْسِه فَِإنْ ظَهلَى نِفيفًا عخا تكُونُ كَاِذبي قَد اِكيِقيقَةً ِلأَنَّ الشح ةً ذَِلكايِرع هرلَ ِبِه غَيدبتلًا اسأَص هز

   ِللنظَِر ِمن الْجاِنبيِن

 لُهقَو  

   ومن أوصى إلى اثنين لم يجز ألحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه  

 واِحٍد ِمنهما أَنْ ينفَِرد ِبالتصرِف ِفي الْماِل ِمن غَيِر إذِْن إلَّا ِفي أَشياَء نبينها إنْ شاَء اللَّه وقَالَ أَبو يوسف يجوز ِلكُلِّ
 صاِحِبِه ِفي جِميِع الْأَشياِء ِلأَنَّ الِْوصايةَ سِبيلُها الِْولَايةُ وِهي وصف شرِعي لَا يتجزأُ فَيثْبت ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما كَملًا كَِولَايِة

الِْإنكَاِح ِللْأَخويِن ولَهما أَنَّ الِْولَايةَ تثْبت ِبالتفِْويِض فَيراعى وصف التفِْويِض وهو وصف اِلاجِتماِع وهو شرطٌ مقَيد ِبِرضا 
لَاِف الْأَخويِن ِفي الِْإنكَاِح ِلأَنَّ السبب هناك الْقَرابةُ وقَد قَامت الْموصى ولَم يرض إلَّا ِبالْمثَنى ولَيس الْواِحد كَالْمثَنى ِبِخ

  .ِبكُلِّ واِحٍد ِمنهما كَاِملًا 

  

   قوله إال في شراء الكفن للميت وتجهيزه  

  ي ِشراِء الْكَفَِن تأِْخري ِلدفِْنِه ونحن مأْمورونَ ِبتعِجيِل دفِْنِه قَولُه ِلأَنَّ ِفي التأِْخِري فَساد الْميِت وِفي انِتظَاِر أَحِدِهما ِلصاِحِبِه ِف

   وطعام الصغار وكسوتهم  

اِئِب ِفي ذَِلكةُ الْغقُطُ ِولَايسا فَتيرع ا أَووعج مهتوم افخي هِت ؛ ِلأَنيلَاِد الْمأَو ِمن ارغِني الصعي لُهقَو   

   ورد وديعة بعينها  

  .وكَذَا رد الْعواِري والْأَماناِت كُلِّها وكَذَا رد الْمغصوِب والْمشترى ِشراًء فَاِسدا وِحفْظُ الْماِل وقَضاُء الديوِن 

 لُهقَو  

   وقضاء دين عليه  

ِبقَض فَِردنا أَنْ يِدِهمِني ِلأَحعِبِإذِْن ي ذَهاِء فَكَذَا إذَا أَخالْقَض نع قَعوو ازا جِر إذِْنِهميِبغ نيالد لَه نم ذَهأَخ لَو هِن ؛ ِلأَنياِء الد
مهِليٍم ِمنسِر تيا ِبغهاِحبا صذَهأَخ ةُ لَوِديعكَذَا الْواِز وولَى ِبالْجأَو وا فَهِدِهمأَح لُها قَوِدِهمِليِم أَحسا ِبتذَهفَكَذَا إذَا أَخ ازا ج  



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1123

   وتنفيذ وصية بعينها أو عتق عبد بعينه  

   ؛ ِلأَنه لَا يحتاج ِفيها إلَى

 لُهأِْي قَوالر  

   والخصومة في حق الميت  

نهما ِفي حالٍَة واِحدٍة ؛ ِلأَنهما إذَا تكَلَّما معا لَم يفْهم ما يقُولَاِن ولَِكن إذَا آلَ ِلأَنَّ اِلاجِتماع ِفيها متعذِّر ِلأَنها لَا تتأَتى ِم
ِري ِخيفَةَ الْفَواِت وكَذَا بيع الْأَمر إلَى الْقَبِض لَيس ِلأَحِدِهما أَنْ يقِْبض إلَّا ِبِإذِْن الْآخِر وكَذَا قَبولُ الِْهبِة ِللصِغِري ِلأَنَّ ِفي التأِْخ

ما يخشى علَيِه التلَف ِلأَنَّ ِفي التأِْخِري خشيةَ التلَِف وِفيِه ضرورةٌ قَالَ الْخجنِدي فَِمن أَصحاِبنا من قَالَ إنَّ اِلاخِتلَاف ِفي 
ِهمى إلَيصا إذَا أَواِئِل ِفيمسِذِه الْمه فرصتا أَنْ يمهاِحٍد ِمنٍة فَِلكُلِّ ولَى ِحدا عمهاِحٍد ِمنى إلَى كُلِّ وصا إذَا أَوا أَمعا م

صا إذَا أَوٍة أَملَى ِحدا عمهاِحٍد ِمنى إلَى كُلِّ وصا إذَا أَوِفيم ِتلَافقَالَ اِلاخ نم مهِمنا واعمِر إجونَ الْآخا فَلَا دعا مِهمى إلَي
 سِن لَييوِفي الْأَب ِتلَافذَا اِلاخه كَذَِلكو اِحدا وِفيِهم ِتلَافأَنَّ اِلاخ ِحيحالصا واعمِف إجرصِبالت فَِردنا أَنْ يِدِهمِلأَح وزجي

ِن الْآخِر إلَّا ِفي الْأَشياِء الْمخصوصِة الَِّتي ذَكَرناها ِفي الْوِصييِن إلَّا أَنَّ ِفيِه ِزيادةَ ِلأَحِدِهما أَنْ يتصرف ِفي ماِل الْولَِد إلَّا ِبِإذْ
  .ِخِر أَنْ يبِطلَه شيٍء وهو أَنَّ ِلأَحِد الْأَبويِن أَنْ يزوجه امرأَةً إنْ كَانَ ابنا وِإنْ كَانت ِبنتا يزوجها ولَيس ِللْآ

 ِصيالْو أَو را آخِصيالْقَاِضي و ِصبني ا لَمم فرصتأَنْ ي لَه سلَي هى أَنتِر حإلَى الْآخ هتِقلُ ِولَايتنلَا ت نيِصيالْو دأَح اتم لَوو
ٍل آخجإلَى ر أَو يى إلَى الْحصأَو اتالَِّذي م ا لَمم فرصتأَنْ ي لَه وزجلَا ي يى إلَى الْحصإذَا أَو هِنيفَةَ أَنأَِبي ح نعو ر

لَيجى إلَى رصأَو لَوِن ويأِْي اثْنِبر ِضيا رمِإنا وِدِهمأِْي أَحِبر ضري لَم تيِلأَنَّ الْم را آخِصيالْقَاِضي و ِصبنإنَّ ي ِن ثُم
   أَحدهما تصرف ِفي الْماِل ِفي غَيِر الْأَشياِء

الْمعدودِة ثُم أَجازه صاِحبه فَِإنه يجوز ولَا يحتاج إلَى تحِديِد الْعقِْد وِإذَا مات الْوِصي وأَوصى إلَى آخر فَهو وِصي ِفي 
  .كَِة الْميِت الْأَوِل ِعندنا تِركَِتِه وتِر

 عم انَ ِبِه ِفي ذَِلكعتا اسلَم ها أَنلَنِرِه وأِْي غَيأِْيِه لَا ِبرِبر ِضير هِل ؛ ِلأَنِت الْأَويِركَِة الْما ِفي تِصيكُونُ ولَا ي اِفِعيقَالَ الشو
   مِنيةُ قَبلَ تتِميِم مقْصوِدِه صار راِضيا ِبِإيصاِئِه إلَى غَيِرِهِعلِْمِه أَنه تعتِريِه الْ

 لُهقَو  

   ومن أوصى لرجل بثلث ماله وآلخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان  

  .نُ لَهما الثُّلُثَاِن ويبقَى ِللْورثَِة الثُّلُثُ أَما إذَا أَجازوا استحق كُلُّ واِحٍد ِمنهما الثُّلُثَ ِبكَماِلِه فَيكُو

  

   قوله فإن أوصى ألحدهما بالثلث ولآلخر بالسدس ولم تجز الورثة فالثلث بينهما أثالثا  

مهطَى ِللْأَقَلِّ سعا فَيِهمقَّيِر حلَى قَداِنِه عِسمقْتا فَيِهمقَّيح نع اقِلأَنَّ الثُّلُثَ ض لُهاِن قَومهِللْأَكْثَِر سو   
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فإن أوصى ألحدهما بجميع ماله ولآلخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي  
   يوسف ومحمد 

ِرجيختو هعباِحِب الثُّلُِث رِلصاِعِه وبِميِع ثَلَاثَةُ أَراِحِب الْجِل ِلصولَى طَِريِق الْعاِل ثَلَاثَةُ أَثْلَاٍث فَِإذَا عالْم ِميعقُولَ جأَنْ ت ه
 اِحداِحِب الثُّلُِث وِلصِميِع ثَلَاثَةٌ واِحِب الْجةَ أَثْلَاٍث ِلصعبأَر ِر كَانَ ذَِلكى ِبِه ِللْآخوصِه الثُّلُثَ الْمت إلَيممض.  

 لُهقَو  

   وقال أبو حنيفة الثلث بينهما نصفان  

يعِني إذَا لَم تِجز الْورثَةُ ووجهه أَنَّ ِفي الْموصى لَه ِبما زاد علَى الثُّلُِث وقَعت الزيادةُ علَى غَيِر الْمشروِع ِعند عدِم الِْإجازِة 
الز ِبِتلْك برضأَنْ لَا ي بجِر فَويالْغ قةٌ ِبحِصيا وهِلأَن ادا زِبم ى لَهوصِإنْ ِشئْت قُلْت ِبأَنَّ الْمِبالثُّلُِث و ى لَهوصالْم عِة مادي

الثُّلُِث علَى الثُّلُِث يدِلي ِبسبٍب غَيِر ثَاِبٍت ِفي الْحاِل ؛ ِلأَنه موقُوف علَى الِْإجازِة فَكَأَنه لَم يرض لَه إلَّا ِبالثُّلُِث وِللْآخِر ِب
فَتساويا فَكَانَ الثُّلُثُ بينهما ِنصفَيِن وِإنْ أَجازت الْورثَةُ فَعلَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ تكُونُ الِْقسمةُ بينهما علَى طَِريِق الْمنازعِة 

اسٍة وعازناِل ِبلَا مالْم ِميِع ثُلُثَيالْج اِحبطَى صعِنفَيفَيا ِنصمهنيكُونُ باِقي فَيا ِفي الثُّلُِث الْبمهتعازنم توت   

فَيكُونُ ِلصاِحِب الْجِميِع خمسةُ أَسداٍس وِلصاِحِب الثُّلُِث السدس وعلَى هذَا إذَا أَوصى ِلرجٍل ِبربِع ماِلِه وِلآخر ِبِنصِف 
  .ماِلِه 

فَِإنْ أَج وزجا تموا فَِإنِجيزي ِإنْ لَمو عبثَِة الررقَى ِللْوبيو عبِر الرِللْآخِف وصاِحِب الناِل ِلصالْم فثَةُ كَانَ ِنصرالْو تاز
فَةَ ِللْموصى لَه ِبالنصِف أَربعةٌ وِللْموصى لَه ِبالربِع الْوِصيةُ ِمن الثُّلُِث فَيكُونُ الثُّلُثُ بينهما علَى سبعٍة علَى قَوِل أَِبي حِني

 ِربضِع يبِبالر ى لَهوصالْمو هداةٌ ِعنلْغلَى الثُّلُِث مةَ عاديإلَّا ِبالثُّلُِث ِلأَنَّ الز ِربضِف لَا يصِبالن ى لَهوصأَنَّ الْم ههجوثَلَاثَةٌ و
لربِع فَكَأَنه أَوصى ِلأَحِدِهما ِبالثُّلُِث وِللْآخِر ِبالربِع فَيحتاج إلَى ِحساٍب لَه ثُلُثٌ وربع وذَِلك اثْنا عشر فَثُلُثُه أَربعةٌ وربعه ِبا

 السبعةُ ثُلُثَ الْماِل والْمالُ كُلُّه أَحد وِعشرونَ سبعةٌ ِمنه ِللْموصى ثَلَاثَةٌ فَذَِلك سبعةٌ فَتجعلُ وِصيتهما علَى ذَِلك وتكُونُ
  .لَهما وأَربعةَ عشر ِللْورثَِة 

 وِللْموصى لَه ِبالربِع سهم ِلأَنَّ وقَالَ أَبو يوسف ومحمد يقَسم الثُّلُثُ بينهما علَى ثَلَاثٍَة ِللْموصى لَه ِبالنصِف سهماِن
الْموصى لَه ِبالنصِف يضِرب ِبجِميِع وِصيِتِه والْموصى لَه ِبالربِع يضِرب ِبالربِع والربع ِمثْلُ ِنصِف النصِف فَيجعلُ كُلُّ ربٍع 

  .سهما فَالنصف يكُونُ سهميِن 

 لُهقَو  

   وال يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إال في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة  

ِهما أَلْف وِمائَةٌ يعِني تلْغى الزيادةُ علَى الثُّلُِث ويجعلُ كَأَنه أَوصى لَه ِبالثُّلُِث وصورةُ الْمحاباِة إذَا كَانَ لَه عبداِن ِقيمةُ أَحِد
وِقيمة الْآخِر ِستِمائٍَة وأَوصى أَنْ يباع أَحدهما ِبِمائٍَة ِلفُلَاٍن والْآخر ِبِمائٍَة ِلفُلَاٍن آخر فَهنا قَد حصلَت الْمحاباةُ ِلأَحِدِهما 

   ِبأَلٍْف وِللْآِخِر ِبخمِسِمائَِة
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ِصيو كُلُّه ذَِلكِن وذَيه رالٌ غَيم لَه كُني ِبأَنْ لَم جرخي ِإنْ لَمو ازالثُّلُِث ج ِمن ذَِلك جرِض فَِإنْ خرالَِة الْمِفي ح هةٌ ؛ ِلأَن
ثُ بينهما أَثْلَاثًا علَى قَدِر وِصيِتِهما أَحدهما يضرب الْعبديِن ولَم تِجز الْورثَةُ فَِإنَّ محاباتهما تجوز ِبقَدِر الثُّلُِث ويكُونُ الثُّلُ

 ى لَهوصالْم ِربضأَنْ لَا ي بجِنيفَةَ وِل أَِبي حاِس قَولَى ِقيا عايصاِئِر الْوذَا كَسكَانَ ه ِسِمائٍَة فَلَومِبخ رالْآخِفيِه ِبأَلٍْف و
ذَا ِبالْأَلِْف ِبأَكْثَرهإلَّا ِبالثُّلُِث و ِربضالثُّلُِث لَا ي ِمن ِبأَكْثَر ى لَهوصالْم هدٍم ِلأَنَّ ِعنهِدر ثُلُثَيو نيِستٍة وِستِسِمائٍَة ومخ ِمن 

رةُ السعايِة أَنْ يوِصي ِبِعتِق عبديِن ِقيمةُ أَحِدِهما أَلْف ثُلُثُ ماِلِه ِلأَنَّ جِميع الْماِل أَلْف وسبعِمائٍَة وهو ِقيمةُ الْعبديِن وصو
  .وِقيمةُ الْآخِر أَلْفَاٍن ولَا مالَ لَه غَيرهما إنْ أَجازت الْورثَةُ عتقَا جِميعا 

ِه أَلْف يكُونُ بينهما علَى قَدِر وِصيِتِهما أَثْلَاثًا فَالثُّلُثُ ِللَِّذي ِقيمته أَلْف وِإنْ لَم يِجيزوا فَِإنهما يعِتقَاِن ِمن الثُّلُِث وثُلُثُ ماِل
نَ كَساِئِر الْوصايا ويسعى ِفي الْباِقي والثُّلُثَاِن ِللْآخِر ويسعى ِفي الْباِقي وهو أَلْف وثَلَاثُِمائٍَة وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ وثُلُثٌ ولَو كَا

وجب أَنْ يسعى الَِّذي ِقيمته أَلْف ِفي خمِسِمائٍَة ِنصف ِقيمِتِه واَلَِّذي ِقيمته أَلْفَاِن ِفي أَلٍْف وخمِسِمائٍَة ثَلَاثَةُ أَرباِع ِقيمِتِه 
 وهو أَلْف فَيكُونُ بينهما ِنصفَيِن وصورةُ الدراِهِم الْمرسلَِة أَنْ يوِصي ِلأَنَّ الِْقياس أَنْ لَا يضِرب ِبما زاد علَى الثُّلُِث

 ِمنهما ِبجِميِع ِلأَحِدِهما ِبأَلٍْف وِللْآخِر ِبأَلْفَيِن وثُلُثُ ماِلٍه أَلْف ولَم تِجز الْورثَةُ فَالثُّلُثُ بينهما أَثْلَاثًا ويضِرب كُلُّ واِحٍد
   وِصيِتِه وصورةٌ أُخرى ِللثَّلَاِث الْمساِئِل وصورةُ الْمحاباِة أَنْ يِبيع عبدا ِمن رجٍل ِبِمائٍَة وِقيمته ثَلَاثُِمائٍَة ثُم يوِصي

وِصيةَ ِمن الثُّلُِث وهو ِمائَةٌ تقَسم بينهما علَى قَدِر وِصيِتِهما فَوِصيةُ الْأَوِل ِلآخر ِبثُلُِث ماِلِه ولَيس لَه مالٌ ِسوى الْعبِد فَِإنَّ الْ
  .ِمائَِة ثُلُثُها ِمائَتاِن ووِصيةُ الثَّاِني ِمائَةٌ فَاقِْسم الثُّلُثَ وهو ِمائَةٌ علَى ثَلَاثٍَة ِلصاِحِب الِْمائَتيِن ثُلُثَاها وِلصاِحِب الْ

وصورةُ السعايِة أَنْ يعِتق عبدا ِفي مرِض موِتِه ِقيمته ِمائَةٌ ثُم أَعتق عبدا آخر ِقيمته ِمائَتاِن ثُم مات ولَا مالَ لَه ِسوى الْعبديِن 
ثًا ثُلُثَاها ِللَِّذي ِقيمته ِمائَتاِن وثُلُثُها ِللْآخِر ويسعى كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِفيما بِقي ِمن ِقيمِتِه فَاقِْسم الثُّلُثَ وهو ِمائَةٌ بينهما أَثْلَا

قَسثَلَاِثِمائٍَة ي نع اتِن فَميِبِمائَت رِلآخٍل ِبِمائٍَة وجى ِلرصلَِة إذَا أَوسراِهِم الْمرةُ الدورصا أَثْلَاثًا ومهنيِمائَةٌ ب وهالثُّلُثُ و م
ِلصاِحِب الِْمائَتيِن ثُلُثَاها وِلصاِحِب الِْمائَِة ثُلُثُها وِإنما يضِرب ِفي هِذِه الْمواِضِع الثَّلَاثَِة ِبجِميِع وِصيِتِه ِلأَنَّ الْوِصيةَ ِفي 

 أَنْ يكُونَ لَه مالٌ آخر يخرج هذَا الِْمقْدار ِمن الثُّلُِث ولَا كَذَِلك إذَا أَوصى ِلرجٍل ِبثُلُِث ماِلِه مخرِجها صِحيحةٌ ِلجواِز
 ِفي مخرِجِه لَم يِصح ِلأَنَّ مالَه لَو وِلآخر ِبِنصِف ماِلِه أَو ِبجِميِع ماِلِه ِلأَنَّ الْوِصيةَ ِفي مخرِجها غَير صِحيحٍة يعِني أَنَّ اللَّفْظَ

 راِلِه ِلآخِبثُلُِث مٍل وجاِلِه ِلرِميِع مى ِبجصأَو لَوالثُّلُِث و ِمن جرخلَا يةُ وِصيالْو لُ ِفيِه ِتلْكخدت رالٌ آخم لَه جرخ أَو كَثُر
ثَةٌ أَورو لَه كُنت فَِإنْ لَم ادا زمِنيفَةَ وِل أَِبي حلَى قَوِة ععازنلَى طَِريِق الْمع مهنيب مقَسالَ يوا فَِإنَّ الْمازأَجثَةٌ ورو لَه تكَان 

مهتعازنم توتاسٍة وعازنِر مغَي ِميِع ِمنِبالْج ى لَهوصِللْم كُلُّه لَى الثُّلُِث فَذَِلكلَى ععِن وفَيا ِنصمهنيب مقْسا ِفي الثُّلُِث فَي
   قَوِلِهما يقْسم بينهما علَى طَِريِق الْعوِل ويضِرب كُلُّ

الْجِميِع يضرب لَه ِبالْجِميِع وهو واِحٍد ِمنهما ِبجِميِع وِصيِتِه فَالْموصى لَه ِبالثُّلُِث يضِرب ِبالثُّلُِث وهو سهم والْموصى لَه ِب
  .ثَلَاثَةٌ فَيجعلُ الْمالُ علَى أَربعٍة ِلصاِحِب الثُّلُِث سهم وِلصاِحِب الْجِميِع ثَلَاثَةٌ 

 ثُلُثُ الْماِل بينهما فَيقَسم ِعند أَِبي حِنيفَةَ ِنصفَيِن وهذَا إذَا أَجازت الْورثَةُ فَِإنْ لَم يِجيزوا جازت الْوِصيةُ ِفي الثُّلُِث فَيكُونُ
   ِلأَنَّ الْموصى لَه ِبأَكْثَر ِمن الثُّلُِث لَا يضِرب إلَّا ِبالثُّلُِث وعلَى قَوِلِهما يضِرب ِبجِميِع وِصيِتِه ويقْسم بينهما أَرباعا
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 لُهقَو  

   أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إال أن يبرئه الغرماء من الدين ومن  

   ِلأَنَّ الدين مقَدم علَى الْوِصيِة ِلأَنَّ الْوِصيةَ تبرع والدين واِجب والْواِجب مقَدم علَى التبرِع

 لُهقَو  

   ة ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطل 

 لُهِر قَوياِل الْغةٌ ِبمِصيا وهِلأَن  

   وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز  

 لُهِبِه قَو رقَدتِإنْ كَانَ يو هرِء غَييِلأَنَّ ِمثْلَ الش  

   فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث  

ٍن كَابِصيِب ابِبِمثِْل ن ى لَهوصلُ الْمعجا نِلأَن ِإنْ لَمٍة وازِر إجغَي الثُّلُثُ ِمن كُونُ لَهلَى ثَلَاثٍَة فَيا عومقْسم الُهكُونُ مٍن ثَاِلٍث فَي
ِإنْ لَمو ازج ناِلاب هازإنْ أَج لَى ذَِلكع ادا زمٍة وازِر إجياِل ِبغثُلُثُ الْم كَانَ لَه اِحدو نإلَّا اب لَه كُني ا لَوكَم زجي لَم هِجزي 

أَوصى لَه ِبِنصِف ماِلِه كَانَ لَه الثُّلُثُ ِمن غَيِر إجازٍة وما زاد موقُوفًا علَى الِْإجازِة وقَالَ الْخجنِدي إذَا أَوصى ِبنِصيِب ابِنِه 
ةٌ لَمناب أَو ناب لَهِتِه ونِصيِب ابِبن ِنِه أَوِصيِب ابى ِبِمثِْل نصةُ فَِإنْ أَوِصيالْو تازةٌ جنلَا ابو ناب لَه كُني ةُ فَِإنْ لَمِصيالْو ِصحت 

كُونُ لَهفَي ِه ِمثْلُهلَيع ادزي ِن ثُماِلاب ِصيبن ربتعفَي هنيلَا ع هرِء غَييِلأَنَّ ِمثْلَ الش ازج ِإنْ لَمو ازج ناِلاب هازفَِإنْ أَج فصالن 
 ةٌ كَانَ لَهاِحدو تِبن لَهِتِه وِصيِب ِبنى ِبِمثِْل نصِإنْ أَوِة وازإلَى الِْإج اجتحلَا يالثُّلُثُ و اِن فَلَهناب ِإنْ كَانَ لَهالثُّلُثُ و فَلَه هِجزي

نه ِمثْلُ نِصيِب الِْبنِت فَِإنْ أَجازته جاز وِإنْ لَم تِجزه فَلَه الثُّلُثُ وِإنْ كَانَ لَه ابنتاِن كَانَ لَه الثُّلُثُ ِلأَنَّ ِنصف الْماِل ؛ ِلأَ
لَوا الثُّلُثُ وماهدِصيِب إحٍة ثُلُثٌ فَِمثْلُ ناِحداِل ِلكُلِّ والْم ِن ثُلُثَييتاِل إنْ ِللِْبنالْم فِطي ِنصعكَانَ ي ٍن لَوِصيِب ابى ِبنصأَو 

 ِمن دوٍم فَلَا بدعٍن مِصيِب ابِبِمثِْل ن ى لَهصأَو هاِل ؛ ِلأَنِطي ثُلُثَ الْمعكَانَ ي ٍن لَوِصيِب ابى ِبِمثِْل نصِإنْ أَوثَةُ ورالْو تازأَج
ِصيبن رقَدثَلَاثٍَةأَنْ ي ٍم ِمنهِبس ى لَهصأَو ا فَقَدضأَي مهس ِمثْلُهٍم وهِن ِبساِلاب ذَِلك    

   ِبِخلَاِف الْأُولَى فَِإنه هناك أَوصى ِبنِصيِب ابٍن لَو كَانَ ولَم يقُلْ ِبِمثِْل نِصيِب ابٍن لَو كَانَ

 لُهقَو  

اع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ويضرب به مع ومن أعتق عبدا في مرضه أو ب 
   أصحاب الوصايا 

 هكْماِة حابحالْمِة والِْهبِق والِْعت ِضِه ِمنرِبِه ِفي م عربا تغَلَطٌ ِلأَنَّ م وهو اِئزِلِه جكَانَ قَوةٌ مِصيو وِخ فَهسِض النعِفي بو
لْوصايا ِفي اعِتباِر الثُّلُِث ِفيِه فَأَما أَنْ يكُونَ وِصيةً فَلَا ؛ ِلأَنه منجز قَبلَ موِتِه غَير مضاٍف فَصار كَاَلَِّذي ينِجزه ِفي حكْم ا

 معنى ما ذَكَره ِفي بعِض النسِخ أَنه أَراد ِبقَوِلِه وِصيةً اِلاعِتبار ِصحِتِه لَِكنه ساوى الْوصايا ِفي اعِتباِر الثُّلُِث ِفيِه أَو نقُولُ لَعلَّ
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ِمن هارِتباعو زجنذَا مهِت ووالْم دِعن ابةَ إجيِصيِة ِلأَنَّ الْوِصيِقيقَةَ الْوا لَا حايصاِب الْوحأَص عم برالضالثُّلُِث و الثُّلُِث ِمن 
 لُهثَِة قَورالْو قلُِّق حعِلت  

   فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة  

ذَا ضاق هذَا إذَا ضاق الثُّلُثُ عنهما أَما إذَا اتسع لَهما أَمضى كُلُّ واِحٍد ِمنهما علَى ِجهِتِه وِإنما كَانت الْمحاباةُ أَولَى إ
 هِق ؛ ِلأَنلَى الِْعتع مقَدم هفَِإن ِريضِبِه الْم ِقرِن الَِّذي ييكَالد تارِة فَصضاوعالْم جرخا مهجرأَخ قَدو ِميآد قا حهالثُّلُثُ ِلأَن

 لُهِة قَوضاوعالْم جرخم هجرأَخ  

   ما سواء فإن أعتق ثم حابى فه 

؛ ِلأَنهما تساويا ِفي هذَا الْحاِل ؛ ِلأَنه حصلَ ِفي الِْعتِق مِزيةُ التقِْدِمي ِبوقُوِعِه ولَا يلْحق الْفَسخ وِللْمحاباِة مِزيةٌ ِللْمعاوضِة ؛ 
  .ما تساويا تحاصا وِلأَنه لَا يلْحقُها الْفَسخ ِمن ِجهِة الْموِصي فَلَ

 لُهقَو  

   وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين  

اشو أَلْف هتا ِقيمدبع قتأَع ِريضم هتورصلَى وأَو قفَكَانَ الِْعت خا الْفَسقُهلْحي اةَ قَدابحالْمو خالْفَس قُهلْحلَا ي قى ِلأَنَّ الِْعترت
   عبدا

ِقيمته أَلْف ِبأَلْفَيِن فَحصلَ ِللْباِئِع أَلْف محاباةً وجِميع ماِلِه ثَلَاثَةُ آلَاٍف فَِإنْ بدأَ ِبالِْعتِق ثُم ِبالْمحاباِة تحاصا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 
دبى الْععسيِمائٍَة وسماِئِع خكُونُ ِللْبفَي وهالثُّلُثُ و فرصفَي رأَخت اِة أَوابحلَى الْمع مقَدلَى تأَو قا الِْعتمهدِعنِسِمائٍَة ومِفي خ 

و حٍم قَالَ أَبهِدر ثَِة أَلْفرإلَى الْو اِئعالْب دريِه ولَيَء عيلَا شو دبالْع ِتقعِق فَيإلَى الْعِت ى أَلْفابح ثُم قتأَع ى ثُمابِنيفَةَ إذَا ح
قُسم الثُّلُثُ بين الْمحاباتيِن ِنصفَيِن ِلتساِويِهما ِفي الِْجهِة فَما أَصاب الْمحاباةَ الْأَِخريةَ قُسم بينها وبين الِْعتِق ِنصفَيِن ِلأَنَّ 

لَيع مقَدم قاِة الِْعتابحالْمِل وِق الْأَوالِْعت نيالثُّلُثُ ب مقُس قتأَع ى ثُمابح ثُم قتأَع لَوا واهاوا سهلَيع مقَدإذَا ت ها أَننيب قَدا وه
سِق الثَّاِني ِلتالِْعت نيبو هنيب مقُس قالِْعت ابا أَصِن فَمفَيِنص ا ِفي الثُّلُِث كَذَِلكياوست قتأَع ثُم قتأَع ا لَوِة كَما ِفي الِْجهاِويِهم

ِسو الَ لَهلَا مو قَهتاِوي أَلْفًا فَأَعسي رالْآخِبأَلٍْف و هاعِن باِوي أَلْفَيسا يمهداِن أَحدبع لٌ لَهجاِبيِع رنذَا قَالَ ِفي الْيا هماه
فَالْمحاباةُ أَولَى والِْعتق جاِئز ويسعى ِللْورثَِة ِفي جِميِع ِقيمِتِه وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما الِْعتق أَولَى والْمشتِري ِبالِْخياِر 

قُدم الِْعتق فَالثُّلُثُ بينهما ِنصفَاِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ ويسعى الْعبد ِفي ِنصِف ِقيمِتِه إنْ شاَء أَخذَ الْعبد ِبأَلْفَيِن وِإنْ شاَء رده فَِإنْ 
عى الْمعِذِه سِبأَخ ِضيفَِإنْ ر كَهراَء تِإنْ شِسِمائٍَة ومخِبأَلٍْف و دبذَ الْعاَء أَخاِر إنْ شِري ِبالِْخيتشالْمثَِة ِفي ورِللْو قت

   خمِسِمائٍَة وِإنْ رِضي الْمشتِري ِبالترِك عتق الْعبد ولَا ِسعايةَ علَيِه

 لُهقَو  
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   ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إال أن ينقص عن السدس فيتم له السدس  

يفَةَ قَالَ ِفي الِْهدايِة ولَا يزاد علَيِه ورِوي عنه ِروايةٌ أُخرى أَنَّ لَه أَخس ِسهاِم الْورثَِة إلَّا وهِذِه إحدى الروايتيِن عن أَِبي حِن
الس نانُ عقْصالن وزجِة يايوِذِه الرلَى هفَقَطْ فَع سدطَى السعِئٍذ يِس فَِحيندلَى السع ِزيدِه أَنْ يلَيةُ عاديالز وزجلَا يِس ود

واعتمدها السرخِسي وأَخذَ ِبها صاِحب الْمنظُومِة حيثُ قَالَ والسهم أَدنى حق أَهِل الِْإرِث فَِإنْ يِزد فَالسدس دونَ الثُّلُِث 
ثَِة عراِم الْوِسه سأَخ ادزفَِإنْ ي ِئٍذ أَيِحين سدالس ِس فَلَهدلَى الس.  

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد لَه أَخس ِسهاِم الْورثَِة إلَّا أَنْ يِزيد علَى الثُّلُِث فَِحينِئٍذ يرد إلَى الثُّلُِث ِلأَنَّ الْوِصيةَ لَا مِزيد لَها علَى 
ِم الِْإجدع دى الثُّلُِث ِعنوصِطي الْمعِنيفَةَ يأَِبي ح نِة الْأُولَى عايولَى الراِلِه فَعم ٍم ِمنهٍل ِبسجى ِلرصأَوو نابةٌ وجوز هانيِة باز

ع اِقصن وهِة وجوالز ِصيبن وهو نثَِة الثُّمراِم الْوِسه ساِل ِلأَنَّ أَخالْم سدس ِة لَهايولَى الرعو سدالس لَه ِتمِس فَيدالس ن
 ى لَهوصِطي الْمعةً فَيعكُونُ ِتسي مهِة سلَى الْفَِريضع ادزِس فَيدالس نا عاِقصِإنْ كَانَ نِة وجوِصيِب الزِطي ِمثْلَ نعِة يالثَّاِني

يا ومهةَ سجوالزا ومهةً سجوز كرِإنْ تلَى الثُّلُِث وع ِزيدلَا ي اِمِهمِسه سا ِلأَنَّ أَخِلِهملَى قَوا عضكَذَا أَيةً وعبِن سقَى ِلِلابب
؛ ِلأَن سدطَى السعِنيفَةَ يأَِبي ح دفَِعن عبالر اِمِهمِسه سِلأٍَب فَأَخ أَو أُما ِلأٍَب وأَخا وِلِهملَى قَوعِه ولَيةُ عاديالز وزجلَا ي ه

يعطَى الربع ؛ ِلأَنه أَقَلُّ ِمن الثُّلُِث ويزاد علَى الْفَِريضِة سهم يكُونُ خمسةً فَيعِطي الْموصى لَه الْخمس علَى قَوِلِهما وِفي 
    ِمن ماِلِهالْمنتقَى إذَا أَوصى ِبسهٍم

   فَمات ولَا واِرثَ لَه فَلَه ِنصف الْماِل ويجعلُ ِنصف الْماِل ِبمنِزلَِة ابٍن واِحٍد

 لُهقَو  

   وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة أعطوه ما شئتم  

أَنَّ الْج رغَي الْكَِثريلُ الْقَِليلَ واونتولٌ يهجم هانُ ؛ ِلأَنيالْب ِهموِصي فَِإلَيالْم قَامونَ مثَةُ قَاِئمرالْوِة وِصيةَ الْوِصح عنمالَةَ لَا ته
و ِبِشقٍْص ِمن ماِلِه ِبِخلَاِف السهِم ؛ ِلأَنه ِعبارةٌ عن قَدٍر معلُوٍم فَلَا يِقف علَى بياِن الْورثَِة وكَذَا إذَا أَوصى ِبحظٍّ ِمن ماِلِه أَ

 نمو هقَامونَ مقَاِئم مهثَِتِه ؛ ِلأَنرانُ إلَى ويفَالْب اتا فَِإنْ ميح اما دوِصي مانَ إلَى الْميٍض فَِإنَّ الْبعِبب ِصيٍب أَوِبن ٍء أَويِبش أَو
قَالَ ِفي ذَِلك اِلي ِلفُلَاٍن ثُمم سدلُ قَالَ سخدياِلِه وثُلُثُ م ثَةُ فَلَهرالْو تازأَجاِلي وثُلُثُ م لَه رِلٍس آخجِفي م ِلِس أَوجالْم 

سدس اِلي ِلفُلَاٍن فَلَهم سدِرِه سِفي غَي ِلِس أَوجالْم قَالَ ِفي ذَِلك اِلي ِلفُلَاٍن ثُمم سدِإنْ قَالَ سِفيِه و سداِحٍد ِلأَنَّ السو 
   السدس ذُِكر معرفًا ِبالِْإضافَِة إلَى الْماِل والْمعِرفَةُ متى أُِعيدت يراد ِبالثَّاِني عين الْأَوِل وهو الْمعهود ِفي اللُّغِة

 لُهقَو  

موصي أو أخرها مثل الحج ومن أوصى بوصايا من حقوق اهللا تعالى قدمت الفرائض منها سواء قدمها ال 
   والزكاة والكفارات 

ِلأَنَّ الْفَِريضةَ أَهم ِمن الناِفلَِة ، والظَّاِهر ِمنه الِْبدايةُ ِبما هو الْأَهم ِبحسِن الظَّن ِبِه فَِإنْ كَانت الْفَراِئض كُلُّها متساِويةً ِفي 
 قَدمه الْموِصي إذَا ضاق الثُّلُثُ عن جِميِعها واختلَفَت الروايةُ عن أَِبي يوسف ِفي الْحج والزكَاِة فَقَالَ الْقُوِة بدأَ ِمنها ِبما

ِل والزكَاةُ ِبالْماِل لَا غَير وكَانَ الْحج أَولَى ِفي إحدى الروايتيِن يبدأ ِبالْحج وِإنْ أَخره الْموِصي ؛ ِلأَنه يتعلَّق ِبالْبدِن والْما
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ِبالتقِْدِمي وقَالَ ِفي الروايِة الْأُخرى تقَدم الزكَاةُ وهو قَولُ محمٍد ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما منصوص علَيِه ِفي الْقُرآِن فَهما 
رِضيِة إلَّا أَنَّ الزكَاةَ يتعلَّق ِبها حق الْآدِمي فَكَانت أَقْوى قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا أَوصى أَنْ يتِخذ طَعاما ِللناِس متساِوياِن ِفي الْفَ

ندواِني يجوز ذَِلك ِمن الثُّلُِث ِللَِّذي يطُولُ مقَامه ِعندهم بعد موِتِه ِللَِّذين يحضرونَ التعِزيةَ ثَلَاثَةَ أَياٍم قَالَ أَبو جعفٍَر الِْه
ِطلَةٌ وِللَِّذي يِجيُء ِمن بِعيٍد ويستِوي ِفيِه الْغِني والْفَِقري ولَا يجوز ِللَِّذي لَا يطُولُ مقَامه أَنْ يأْكُلَ ِمنه وقَالَ بعضهم الْوِصيةُ با

وِإنْ أَوصى ِلرجٍل ِبشيٍء ِليقْرأَ علَى قَبِرِه فَالْوِصيةُ باِطلَةٌ وكَذَا إذَا أَوصى أَنْ يضرب علَى قَبِرِه قُبةٌ أَو يطَين قَبره وِإنْ أَوصى 
ِإنْ حملَه ِبغيِر إذِْن الْورثَِة ضِمن ما أَنفَق ِفي حمِلِه ولَو ِقيلَ ِلمِريٍض أَوِص ِبأَنْ يحملَ بعد موِتِه إلَى موِضِع كَذَا فَهو باِطلٌ فَ

وِإنْ قَالَ ِبشيٍء فَقَالَ ِبثُلُِث ماِلي ولَم يِزد علَى هذَا إنْ أَخرجه علَى أَثَِر السؤاِل يخرج ثُلُثُ ماِلِه ويصرف إلَى الْفُقَراِء 
   تصدقُوا ِبأَلِْف ِدرهٍم فَالْوِصيةُ

 لُهالثُّلُِث قَو ِمن ربتعةٌ مِهب وك فَهلَيِن الَِّذي ِلي عيالد ِريٌء ِمنب تفَأَن ِرِميِه إذَا ِمتِإنْ قَالَ ِلغاِء وا ِللْفُقَرِرفُهصمةٌ واِئزج  

   ه ما قدمه الموصي وما ليس بواجب قدم من 

   يعِني النواِفلَ ِلأَنها متساِويةٌ والِْإنسانُ يقَدم الْأَهم فَكَانَ ما قَدمه أَولَى

 لُهقَو  

   ومن أوصى بحجة اإلسالم أحجوا عنه رجال من بلده يحج راكبا  

ِإنلَِدِه وب ِمن جِه الْحلَيع اِجبذَا ِلأَنَّ الْوهو كَذَِلك هنع جحِه أَنْ يلَيع بجا فَواِشيم جِه الْحلَيع ِجبلَا ي ها ؛ ِلأَناِكبا قَالَ رم
 مكَّةَ وِإنْ كَانَ مكِّيا فَمات إذَا كَانَ الثُّلُثُ يتِسع ِلذَِلك فَِإنْ كَانَ لَه أَوطَانٌ كَِثريةٌ حج عنه راِكبا ِمن أَقْرِب أَوطَاِنِه إلَى

 لَه كُني ِإنْ لَمانَ واسرخ ا ِمنقَاِرن هنع جحاِن فَيِبالِْقر وِصيكَّةَ إلَّا أَنْ يم ِمن هنع جح هنع جحى أَنْ يصانَ فَِإنْ أَواسرِبخ
   كَانَ ثُلُثُ ماِلِه لَا يِفي ِبذَِلك حج عنه ِمن حيثُ تبلُغُ قَولُه وطَن حج عنه ِمن حيثُ مات وِإنْ

   فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ  

  ما ذَكَرنا قَولُه ِلأَنا نعلَم أَنَّ الْموِصي قَصد تنِفيذَ الْوِصيِة فَوجب تنِفيذُها ما أَمكَن والْممِكن ِفيِه 

  .ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة  
   وقال أبو يوسف ومحمد يحج عنه من حيث مات 

الْباِقي ِمن حيثُ مات وِعند أَِبي حِنيفَةَ يضم وعلَى هذَا الِْخلَاِف إذَا مات الْحاج عن غَيِرِه ِفي الطَِّريِق فَِعندهما يحج عنه ِب
   ما بِقي ِفي يِدِه إلَى ماِل الْموِصي ويؤخذُ ثُلُثُه ويحج ِبِه عنه ِمن وطَِنِه ولَا ضمانَ علَى الْأَوِل ِفيما أَنفَق إلَى وقِْت الْموِت

 لُهقَو  

   صبي وال تصح وصية ال 

 وِت ِمنِفي الثُّب ِة آكَدحالُ الصحِتِه واِل ِصحِفي ح هتِهب ِصحلَا ي هى أَنرِع أَلَا تربِل التأَه ِمن سلَي ِبيالصو عربا تهِلأَن
 ِصحِتِه ولَا يجوز أَنْ يوِصي ِبأَكْثَر ِمن الثُّلُِث فَِإذَا لَم تجز ِهبته لَم الْوِصيِة ِبدِليِل أَنَّ ِللْباِلِغ أَنْ يهب جِميع ماِلِه ِفي حاِل
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لَ إذَا أَدركْت تجز وِصيته وكَذَا لَو أَوصى ثُم مات بعد الِْإدراِك لَا تِصح وِصيته ِلعدِم الْأَهِليِة وقْت الْمباشرِة وكَذَا إذَا قَا
فَثُلُثُ ماِلي ِلفُلَاٍن وِصيةً لَم تِصح ِلقُصوِر أَهِليِتِه فَلَا يمِلكُه تنِجيزا وتعِليقًا كَما ِفي الطَّلَاِق والْعتاِق ِبِخلَاِف الْعبِد والْمكَاتِب 

حيثُ تِصح ِلأَنَّ أَهِليتهما مستتمةٌ والْماِنع حق الْمولَى فَتِصح إضافَتهما إلَى حاِل إذَا أَضافَا الْوِصيةَ إلَى ما بعد الِْعتِق ِب
 لُهقُوِطِه قَوس  

   وال تصح وصية المكاتب وإن ترك وفاء  

   ا يِصح وِعندهما يِصحِلأَنَّ مالَه لَا يقْبلُ التبرع وِقيلَ علَى قَوِل أَِبي حِنيفَةَ لَ

 لُهقَو  

   ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية  

 والِْهبِة ِلأَنها نوع تبرٍع لَم تِتم فَجاز لَه الرجوع ِفيها كَالِْهبِة قَالُوا إلَّا ِفيما وقَع لَاِزما كَالْمحاباِة الْمنجزِة والتبرِع والتدِبِري
  .الْمقْبوضِة ِلِذي رِحٍم محرٍم ِمنه فَِإنه لَا يِصح الرجوع ِفيها كَذَا ِفي الْيناِبيِع 

  

   قوله فإذا صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا  

 أَوصيت ِبِه ِلفُلَاِن فَهو ِلفُلَاٍن فَهو رجوع ِلأَنَّ اللَّفْظَ يدلُّ علَى قَطِْع أَما الصِريح فَيقُولُ أَبطَلْت وِصيِتي أَو الْعبد الَِّذي
لْمحلَّ يحتِملُ الشِركَِة إذْ لَو أَرادها لَبين لَفْظَها ِبِخلَاِف ما لَو أَوصى ِبِه ِلرجٍل ثُم أَوصى ِبِه ِلآخر فَِإنه يكُونُ بينهما ِلأَنَّ ا

 هجسٍل فَنزِبغ أَو اطَهخو هقَطَع ٍب ثُمى ِبثَوصا إذَا أَووِع كَمجلَى الرلُّ عدلُ الَِّذي يا الِْفعأَما ، ولَه اِلحاللَّفْظُ صِركَةَ والش
 ثُم باعها أَو أَعتقَها أَو كَاتبها أَو دبرها فَهذَا كُلُّه يكُونُ رجوعا وِإبطَالًا ِللْوصِيِة أَو ِبداٍر فَبنى ِفيها أَو ِبشاٍة فَذَبحها أَو ِبأَمٍة
   وغَسلُ الثَّوِب الْموصى ِبِه لَا يكُونُ رجوعا

 لُهقَو  

   ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا  

   رجوعا ِعند أَِبي يوسفهذَا ِعند محمٍد ويكُونُ 

 لُهقَو  

   ومن أوصى لجيرانه فهم المالصقون عند أبي حنيفة  

.  

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد هم الْملَاِصقُونَ وغَيرهم ِممن يسكُن محلَّةَ الْموِصي ويجمعهم مسِجد واِحد وجماعةٌ واِحدةٌ 
وفَسروه ِبكُلِّ من سِمع النداَء } لَا صلَاةَ ِلجاِر الْمسِجِد إلَّا ِفي الْمسِجِد {  هؤلَاِء يسمونَ ِجريانا قَالَ علَيِه السلَام ِلأَنَّ

ق الشفْعةَ ِبهذَا الِْجواِر وصورةُ الْمسأَلَِة أَنْ يقُولَ أَوصيت وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الْجار ِمن الْمجاورِة وِهي الْملَاصقَةُ وِلهذَا يستِح
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جا ريِذم ا أَوِلمسكَانَ م اِلكالْمو اِكنِوي ِفيِه الستسياِرِه وِلد لَاِصِقنياِنِه الْمِلِجري وِنيفَةَ هأَِبي ح داِني فَِعناِلي ِلِجريلًا ِبثُلُِث م
كَانَ أَو امرأَةً صِبيا كَانَ أَو باِلغا ويدخلُ ِفيِه الْعبد الساِكن ِعند أَِبي حِنيفَةَ وِعندهما لَيس ِللْمماِلِك والْمدبِرين وأُمهاِت 

مولَى ؛ ِلأَنه الْمستِحق ِلذَِلك وهو لَيس ِبجاٍر ِللْموِصي ، وأَما الْمكَاتب الْأَولَاِد ِمن ذَِلك شيٌء ِلأَنَّ الْوِصيةَ لَهم وِصيةٌ ِللْ
لَاهوونَ مد ِلذَِلك ِحقتسالْم وه هِلأَناِع ؛ ومِبالِْإج ذَِلك ِحقتسفَي   

 لُهقَو  

   ته ومن أوصى ألصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأ 

ويدخلُ ِفي ذَِلك أَيضا كُلُّ ِذي رِحٍم محرٍم ِمن زوجِة ابِنِه وِمن زوجِة أَِبيِه وِمن زوجِة كُلِّ ِذي رِحٍم محرٍم ِمنه فَهؤلَاِء 
ا زوجةُ الْأَِب ولَا زوجةُ كُلِّ ِذي رِحٍم محرٍم ِمنه ِلأَنَّ كُلُّهم أَصهاره ولَا يدخلُ ِفي ذَِلك الزوجةُ ولَا زوجةُ اِلابِن ولَ

 ِحقتسي رهفَالص ِعيجطَلَاٍق ر ِتِه ِمنِفي ِعد أَةُ ِفي ِنكَاِحِه أَورالْموِصي والْم اتم لَوا وهونا دِلهونَ ِبأَهصتخي ارهالْأَص
   نْ كَانت ِفي ِعدٍة ِمن طَلَاٍق باِئٍن لَا يستِحقُّها ِلأَنَّ بقَاَء الصهِريِة ِببقَاِء النكَاِح وهو شرطٌ وقْت الْموِتالْوِصيةَ وِإ

 لُهقَو  

   وإن أوصى ألختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه  

نتاِج ِلأَنَّ الْخوالْأَز اِرمحكَذَا مِحٍم وكَانَ ذَا ر ِمنو هٍم ِمنرحِحٍم مِج كُلِّ ذَاِت روزِت وِج الْأُخوزِت وِج الِْبنوِلز ماس 
ا ِفي عرِفِهم أَما عرفُنا فَلَا محرٍم ِمنهم ِلأَنَّ الْكُلَّ يسمى ختنا وأُم الزوِج وجدته وغَيرهما ِفيِه سواٌء قَالَ ِفي الِْهدايِة ِقيلَ هذَ

 ِنيِوي ِفيِه الْغتسيلُ الْكُلَّ واونتِلأَنَّ اللَّفْظَ ي دعالْأَبو بالْأَقْرو دبالْعو رالْح ِوي ِفي ذَِلكتسيو اِرمحالْم اجولُ الْأَزاونتي
   كُلُّهم ِفيِه سواٌء لَا يفَضلُ أَحدهم علَى الْآخِر ِمن غَيِر تفِْصيٍل ِمن الْموِصيوالْفَِقري والذَّكَر والْأُنثَى 

 لُهقَو  

   ومن أوصى ألقاربه فالوصية لألقرب فاألقرب من كل ذي رحم محرم منه  

ِبرتا اُعمِإنِتي واباِلي ِلذَِوي قَرقُولَ ثُلُثُ مأَنْ ي هتورصِحِم وِبالر تصتلَةُ فَاخِة الصِصيِذِه الْوِبه ودقْصِلأَنَّ الْم مرحالْم ِحمالر 
 لُهِق قَواِب الِْعتِإجيفَقَِة وِم كَالنرحالْم  

   وال يدخل فيهم الوالدان والولد  

ياِن ِبغسالِْإن ِمن بقْرا يِلم مةَ اسابِلأَنَّ الْقَر نذَا قَالُوا مِلهو ماِلاس ملُهاونتفِْسِه فَلَا يِبن بقْري لَدالْوِة وابلُ الْقَراِن أَصوالْأَبِرِه و
  معطُوف غَير الْمعطُوِف علَيِه قَولُه سمى واِلده قَِريبا كَانَ ذَِلك عقُوقًا ِمنه وِلأَنَّ اللَّه تعالَى عطَف الْأَقْرِبني علَى الْواِلديِن والْ

   وتكون لالثنين فصاعدا  

} فَِإنْ كَانَ لَه إخوةٌ فَِلأُمِه السدس { ؛ ِلأَنه ذَكَر ذَِلك ِبلَفِْظ الْجمِع وأَقَلُّ الْجمِع ِفي الْمواِريِث اثْناِن ِبدِليِل قَوله تعالَى 

ادرالْمو بالْأَقْر ربتعاِث يِفي الِْمرياِث والِْمري تةَ أُخِصيأَنَّ الْو ههجوِنيفَةَ ولُ أَِبي حقَو ذَا كُلُّهها ومقَها فَواِن فَمِبِه اثْن 
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 الْواِحِد ِلأَنَّ هذَا اسم ِللْواِحِد فَحاِصلُه أَنَّ أَبا حِنيفَةَ فَالْأَقْرب وقَد قَالُوا إذَا أَوصى ِلِذي قَرابِتِه ولَم يقُلْ ِلذَِوي فَهو علَى
ه صاِحباه اشترطَ ِلهِذِه الْمسأَلَِة الْقَرابةَ وعدم الِْوراثَِة وأَنْ لَا يكُونَ ِفيِهم أَولَاد والْجمِعيةُ والْمحرِميِة والْأَقْرب فَالْأَقْرب ووافَقَ

 بفَالْأَقْر بالْأَقْرةُ وِميرحالْمةُ وِعيمالْج ِهيا وِرطَاهتشي ِة فَلَمِفي الثَّلَاثَِة الْأَِخري الَفَاهخِفي الثَّلَاثَِة الْأُولَى و.  

 لُهقَو  

   فإذا أوصى بذلك وله عمان وخاالن فالوصية لعميه عند أبي حنيفة  

ا بلَم لُهِن قَوالَيالْخ ِمن باِن أَقْرمالْعِب وِب فَالْأَقْرالْأَقْر ارِتبِلِه اعأَص ا أَنَّ ِمنني  

 فصالن مالَاِن فَِللْعخو مع ِإنْ كَانَ لَهو   

 فصِن النالَيِللْخو   

 اِوي الْقَِريبسلَا ي هدِعن ِعيداِن ِلأَنَّ الْباثْن أَقَلُّهٍع ومةَ ِلجِصيلَ الْوعج وِصيِة ِلأَنَّ الْمِصيالْو فِنص ِحقتسفَي دفَران مفَكَأَنَّ الْع
الَيالْخ ِمن بأَقْر لَه ِحقتسالثَّاِني لَا م فصالن ِقيبا وِفهِنص ِمن أَكْثَر مالْع ِحقتسفَلَا ي مإلَّا ع لَه كُني لَما ومِن فَكَانَ لَه

واِحد ولَيس لَه ِمن ذَِوي الرِحِم الْمحرِم غَيره كَانَ لَه ِنصف الْوِصيِة ؛ ِلأَنه لَا يستِحق أَكْثَر ِمن النصِف ِلما بينا وما بِقي لَا 
لُ ِفيِه الْوِصيةُ فَيرد علَى الْورثَِة ِبِخلَاِف ما إذَا أَوصى ِلِذي قَرابِتِه حيثُ يكُونُ ِللْعم كُلُّ الْوِصيِة ِلأَنَّ اللَّفْظَ مستِحق لَه فَتبطُ

خالًا وخةً ومعا ومع كرت لَوو بالْأَقْر وا إذْ ها كُلَّههِرزحِد فَيا ِللْفَرِتِهماباِء قَرِتوِة ِلاسِويا ِبالسمهنيِة بمالْعو مةُ ِللْعِصيالَةً فَالْو
  .أَو ِذميا وِهي أَقْوى ِمن قَرابِة الْأَخواِل والْعمِة وِإنْ لَم تكُن واِرثَةً فَِهي مستِحقَّةٌ ِللْوِصيِة كَما لَو كَانَ الْقَِريب رِقيقًا 

 لُهقَو  

   وقال أبو يوسف ومحمد الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في اإلسالم  

 ِه ِمنإلَي بسنِة كُلُّ قَِريٍب يِصيلُ ِفي الْوخديو يالذِّمو ِلمسالْمو عمالْجو اِحدالْوو دعالْأَبو بِوي ِفيِه الْأَقْرتسيِل الْأَِب وِقب
أَو الْأُم وتكُونُ الْوِصيةُ ِلجِميِع قَرابِتِه ِجهةَ الرجاِل والنساِء إلَى أَقْصى أٍَب لَه ِفي الِْإسلَاِم ِفي الطَّرفَيِن جِميعا يشتِركُونَ ِفي 

نثَى ِفيِه سواٌء بيانه إذَا أَوصى رجلٌ ِمن بِني الْعباِس ِلأَقَاِرِبِه دخلَ ِفي الْوِصيِة كُلُّ الثُّلُِث والْأَقْرب ِمنهم والْأَبعد والذَّكَر والْأُ
 ِليإلَى ع بسني نِة كُلُّ مِصيلَ ِفي الْوخى ِلأَقَاِرِبِه دصإذَا أَو لَِويالْع كَذَِلكاِس وبإلَى الْع بسني ِمن ههجو اللَّه مكَر

   الْقَِريب والْبِعيد ِفي ذَِلك سواٌء ثُم علَى

أَقْرب أَصِلِهما إذَا أَوصى ِلأَقَاِرِبِه ولَه عماِن وخالَاِن اشترك ِفيِه الْعماِن والْخالَاِن فَتكُونُ بينهم أَرباعا ؛ ِلأَنهما لَا يعتِبراِن الْ
 كَانَ لَه لَوأَثْلَاثًا و مهنيب ا ِهيمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِة ِعنِصيالْو فِن ِنصالَيِللْخِة وِصيالْو فِنص مِن فَِللْعالَيخا ومع كرِإنْ تو

يفَةَ وِعندهما يستِحق جِميع الْوِصيِة علَى أَصِلِهما ِلأَنَّ الْواِحد يستِحق الْجِميع عم واِحد لَا يستِحق إلَّا النصف ِعند أَِبي حِن
 ِة قَالَ اللَّهجوِقيقَةً ِفي الزِل حالْأَه مِنيفَةَ ِلأَنَّ اسأَِبي ح دِتِه ِعنجولَى زع وِل فُلَاٍن فَهى ِلأَهصأَو لَوالَى وعِلِه { تِبأَه ارسو {

 جوزت لَِد كَذَا أَيلَ فُلَانٌ ِببأَهت ملُهقَو هِمنو.  

ِبقَو ديؤم وهِف ورا ِللْعارِتباع هفَقَتن مهمضتو ولُهعي نلُ كُلَّ ماونتِل يالْأَه ماس دمحمو فوسو يقَالَ أَبالَى وعِلِه ت : }
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 ِعنيمأَج ِلكُموِني ِبأَهأْتكُونَ } وا أَنْ ينسحتا اسةً لَِكناصِة خجوةَ ِللزِصيذَا أَنَّ الْوِفي ه اساِت الِْقياديِفي الز دمحقَالَ م
الْأَح ِمن ِزلُهنم مهعمجي نِمم ولُهعي نِميِع مِلج ا قَدا إذَا كَانَ كَِبريفَأَم ولُهعلَِد إذَا كَانَ يالْوِرِه وِتيِم ِفي ِحجالْيِة وجوالزاِر ور

لَا يوِصي واثٌ ِللْمرلَا وو اِليكمم لُ ِفي ذَِلكخدلَا يِلِه وأَه ا ِمنسفَلَي تجوزت ا قَدتِبن تكَان لَ أَوزتِلِه اعى ِلأَهوصلُ الْمخد
ِفي شيٍء ِمن الْوِصيِة ؛ ِلأَنه أَوصى ِلمن أُِضيف إلَيِه والْمضاف غَير الْمضاِف إلَيِه فَلَا يدخلُ ِفي الْوِصيِة كَمن أَوصى ِلولَِد 

   فُلَاٍن لَا يدخلُ فُلَانٌ ِفي الْوِصيِة

 لُهقَو  

ن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله وم 
   فله جميع ما بقي 

 الْأَصِل فَالْوِصيةُ باِطلَةٌ وقَالَ زفَر لَه ثُلُثُ ما بِقي ولَو أَوصى ِبثُلُِث غَنِمِه فَهلَك الْغنم كُلُّه قَبلَ موِتِه أَو لَم يكُن لَه غَنم ِفي
ِلأَنَّ الْوِصيةَ إجياب بعد الْموِت فَيعتبر ِقيامه ِحينِئٍذ وهِذِه الْوِصيةُ تعلَّقَت ِبالْعيِن فَتبطُلُ ِبفَواِتها ِعند الْموِت ولَو قَالَ لَه شاةٌ 

غَن لَه سلَياِلي وم اٍة ِمنى ِبشصِإنْ أَواِة وِة الشاِليةُ ِبمِصيالْو هادرا أَنَّ منِلماِل عا إلَى الْمافَها أَضلَم هاٍة ؛ ِلأَنةَ شطَى ِقيمعي م
الْماِل وِبدوِنها يعتبر صورةُ الشاِة وِقيلَ يِصح ؛ ِلأَنه ولَم يِضفْها إلَى ماِلِه ولَا غَنم لَه ِقيلَ لَا يِصح ِلأَنَّ الْمصحح إضافَته إلَى 

لَه لَما ذَكَر الشاةَ ولَيس ِفي ِملِْكِه شاةٌ عِلم أَنَّ مراده الْماِليةُ ولَو قَالَ شاةٌ ِمن غَنِمي ولَا غَنم لَه فَالْوِصيةُ باِطلَةٌ وِإنْ أَوصى 
 جرالس ٍج فَلَهرِبس ى لَهصِإنْ أَوو اِئلَهمحو هفْنج ِني أَنَّ لَهعي فَركَذَا قَالَ زِتِه وِحلْيفِْنِه وِبج فيِطيِه السأُع دمحِفِه قَالَ ميِبس

مصحٍف فَلَه الِْغلَاف ِعند زفَر وقَالَ أَبو يوسف ِفي السيِف لَه النصلُ دونَ وتواِبعه ِمن اللِّبِد والرفَادِة وكَذَا إذَا أَوصى لَه ِب
مصحِف لَه الْجفِْن وِفي السرِج لَه الدفَّتاِن والركَاباِن دونَ اللِّبِد والِْميثَرِة وِهي قُطْن محشو يترك علَى ظَهِر الْبِعِري وِفي الْ

الْمصحف دونَ الِْغلَاِف ِلأَنَّ هِذِه الْأَشياَء منفَِصلَةٌ فَلَا تدخلُ إلَّا ِبالتسِميِة كَمن أَوصى ِبداٍر لَا يدخلُ ِفيها الْمتاع والْفَتوى 
 السيِف علَى أَصِلِه وِإنْ أَوصى لَه ِبِميزاٍن فَلَه الِْكفَّتاِن والْعمود واللِّسانُ علَى قَوِل زفَر ِلأَنَّ الِْغلَاف تاِبع ِللْمصحِف كَجفِْن

سلَيو   

 فوسأَِبي ي دذَا ِعنهو تخلَا التو اتجنالص لَه.  

منفَعةَ لَا تكْملُ إلَّا ِبالْجِميِع وأَبو يوسف يقُولُ ِهي منفَِصلَةٌ فَلَا تدخلُ إلَّا وقَالَ زفَر لَه ذَِلك ؛ ِلأَنه ِمن تواِبِع الِْميزاِن ِلأَنَّ الْ
تمٍر فَلَه الْقَوصرةُ ِبالتسِميِة قَالَ محمد ولَو أَوصى لَه ِبِحنطٍَة ِفي جواِلق فَلَه الِْحنطَةُ دونَ الْجواِلِق وِإنْ أَوصى لَه ِبقَوصرِة 

 ٍف أَوٍن ِفي ظَرمِبس أَو ٍل ِفي ِزقسِبع ى لَهصِإنْ أَواِلِق ووِة ِبِخلَاِف الْجادِر ِفي الْعمِع التيلُ ِفي بخدةَ ترصِلأَنَّ الْقَو رمالتو
    لَه الْعسلُ وحده والسمن وحده كَذَا ِفي الْكَرِخيِبزيٍت ِفي إناٍء لَم تدخلْ الْآِنيةُ وِإنما
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قوله ومن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهي تخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إال ثلث  
   ما بقي من الثياب 

 كَانت ِمن ِجنٍس واِحٍد فَِهي ِبمنِزلَِة الدراِهِم ِلأَنَّ الثِّياب إذَا كَانت مختِلفَةً هذَا إذَا كَانت الثِّياب ِمن أَجناٍس مختِلفٍَة أَما إذَا
قَةً ِبالْباِقي فَلَا يجوز لَا يقَسم بعضها ِفي بعٍض فَالْباِقي ِمنها لَا يجوز أَنْ يستِحقَّه الْموصى لَه ِبالِْقسمِة فَلَم تكُن الْوِصيةُ متعلِّ

   أَنْ يستِحق الْموصى لَه أَكْثَر ِمن ثُلُِثِه

  

قوله ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت األلف من ثلث العين دفعت إلى الموصى  
   ي األلف له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوف

   ِلأَنَّ الْموصى لَه شِريك الْورثَِة وِفي تخِصيِصِه ِبالْعيِن بخس ِفي حق الْورثَِة ِلأَنَّ ِفي الْعيِن فَضلًا علَى الديِن

  

   قوله وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع ألقل من ستة أشهر من يوم الوصية  

لْقَبوِل أَما الْوِصيةُ لَه فَِلأَنَّ الْوِصيةَ اسِتخلَاف ِمن وجٍه ؛ ِلأَنه يجعلُه خِليفَةً ِفي بعِض ماِلِه والْجِنني يصلُح ولَا يحتاج إلَى ا
ِبالر دترا تهإلَّا أَن هتا أُخهِة ِلأَنِصيِث فَكَذَا ِفي الْوِليفَةً ِفي الِْإرخ لَه ِصحا لَا تهِة فَِإنِليِك ِبِخلَاِف الِْهبمى التنعم ا ِمنا ِفيهِلم د

 عِلم وجوده ِلأَنها تمِليك محض ولَيست ِباسِتخلَاِف ولَا ِولَايةَ ِلأَحٍد علَيِه ِليملِّكَه شيئًا ، وأَما الْوِصيةُ فَِهي جاِئزةٌ أَيضا إذَا
وقْت الْوِصيِة ِلأَنَّ باب الْوِصيِة واِسع ِلحاجِة الْميِت وعجِزِه وِلهذَا تِصح ِفي غَيِر الْموجوِد كَالثَّمرِة فَلَأَنْ تِصح ِفي 

ي بطِْن جاِريِتِه ولَم يكُن ذَِلك ِمن الْمولَى أَو ِبما ِفي بطِْن دابِتِه فَهو الْموجوِد أَولَى وصورةُ الْمسأَلَِة إذَا أَوصى ِلرجٍل ِبما ِف
كَر جاِئز إذَا عِلم وجوده ِفي الْبطِْن ومعِرفَةُ وجوِدِه أَنها إذَا ولَدته ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ِمن وقِْت موِت الْموِصي وذَ

الطَّحاِوي أَنه يعتبر الْمدةُ ِمن وقِْت الْوِصيِة وهو الْمذْكُور ِفي الِْكتاِب وِإنْ ولَدته ِلِستِة أَشهٍر فَصاِعدا بعد ذَِلك فَالْوِصيةُ 
 كَانت الْجاِريةُ ِفي الِْعدِة ِحينِئٍذ ِلأَجِل ثُبوِت النسِب يعتبر إلَى سنتيِن باِطلَةٌ ِلجواِز أَنْ يكُونَ الْولَد حدثَ بعدها إلَّا إذَا

 والدابِة سواٌء وِإنْ فَكَذَِلك ِفي جواِز الْوِصيِة يعتبر إلَى سنتيِن وِإنْ لَم تكُن ِفي الِْعدِة يعتبر ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَشهٍر ِفي الْجاِريِة
أَوصى ِبالْجاِريِة ِلرجٍل وما ِفي بطِْنها ِلآخر جاز إلَّا إذَا ولَدت ِلأَكْثَر ِمن ِستِة أَشهٍر أَو ِلِستِة أَشهٍر ِحينِئٍذ تكُونُ الْجاِريةُ 

   وولَدها ِللْموصى لَه ِبالْجاِريِة

  

   وإذا أوصى بجارية إال حملها صحت الوصية واالستثناء قوله  

أَي أَوصى ِبها واستثْنى ما ِفي بطِْنها فَِإنه يجوز ِلأَنَّ الْوِصيةَ أُخت الِْمرياِث فَقَد جعلَ الْجاِريةَ وِصيةً وما ِفي بطِْنها ِمرياثًا 
ي الْبطِْن وِلأَنَّ اسم الْجاِريِة لَا يتناولُ الْحملَ لَفْظًا لَِكنه يستحق ِبالِْإطْلَاِق تبعا فَِإذَا أَفْرد الْأُم والِْمرياثُ يجِري ِفيما ِف

اؤِتثْناس ازِة فَجِصيِل ِبالْومالْح ادإفْر ِصحي هِلأَنا ؛ وهادإفْر حِة صِصيقِْد ِبالْوِبالْع هادإفْر ِصحا يلُ أَنَّ مالْأَص وذَا ههو هِمن ه
 قَلَ الِْملْكتلَِد انِبالْو ى لَهوصالْم اتفَم را ِلآخطِْنها ِفي بماٍن وسِة ِلِإناِريِة الْجقَبى ِبرصأَو لَوا لَا فَلَا ومو هِمن هاؤِتثْناس حص
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 ورثَِتِه فَِإنْ أَوصى ِبرقَبِتها ِلِإنساٍن وِبِخدمِتها وغَلَِّتها ِلآخر فَمات الْموصى لَه ِبالِْخدمِة والْغلَِّة عاد الِْملْك إلَى صاِحِب إلَى
   الرقَبِة دونَ ورثَِة الْموصى

  

موصي قبل أن يقبل الموصى له ثم قبل وهما يخرجان قوله ومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولدا بعد موت ال 
   من الثلث فهما للموصى له 

ى ِلأَنَّ الْأُم دخلَت ِفي الْوِصيِة أَصالَةً والْولَد تبعا ِحني كَانَ متِصلًا ِبها فَِإذَا ولَدت قَبلَ الِْقسمِة والتِركَةُ قَبلَ الِْقسمِة مبقَاةٌ علَ
ِملِْك الْميِت حتى يقِْضي ِبها ديونه دخلَ ِفي الْوِصيِة فَيكُوناِن ِللْموصى لَه وقَولُه قَبلَ أَنْ يقْبلَ الْموصى لَه لَم يذْكُر هذَا 

عب تلَدفَو لُهقَوِة وملَ الِْقسقَب هابوصِة وايطَ ِفي الِْهدرِت الشولَ مقَب تلَدا وم ِحقتسلَا ي هِبِه ؛ ِلأَن دا قُيموِصي إنِت الْموم د
 ِخيِفي الْكَر وِصي ذَكَرالْم.  

  

   قوله وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا  

 استحقَّهما الْموصى لَه إذَا خرجا ِمن الثُّلُِث فَِإذَا لَم يخرجا جِميعا ِمن الثُّلُِث ضرب ِلأَنَّ الْوِصيةَ تتناولُهما جِميعا وِلهذَا
  .ِفيِهما ِبالِْحصِة وهذَا ِعند أَِبي حِنيفَةَ 

  

   قوله وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ ذلك من األم فإن فضل شيء أخذه من الولد  

يةَ تعلَّقَت ِبعيِن الْأُم والْولَد يدخلُ معها علَى طَِريِق التبِع فَِإذَا لَم يخرجا ِمن الثُّلُِث تعينت الْوِصيةُ ِفي الْأُم فَِإنْ ِلأَنَّ الْوِص
  .فَضلَ ِمن الثُّلُِث شيٌء كَانَ ذَِلك ِمن الْولَِد 

اف علَى عكِْس هذَا فَجِعلَ قَولُهما قَولَ أَِبي حِنيفَةَ وقَولُ أَِبي حِنيفَةَ قَولَهما وصورةُ الْمسأَلَِة رجلٌ لَه وِفي الِْهدايِة الِْخلَ
 ِلرجٍل ثُم مات فَولَدت ولَدا يساِوي ثَلَثَِمائَِة ِستِمائَِة ِدرهٍم وأَمةٌ تساِوي ثَلَثُِمائَِة ِدرهٍم ولَا مالَ لَه غَير ذَِلك فَأَوصى ِبالْأَمِة

   ِدرهٍم قَبلَ الِْقسمِة فَِللْموصى لَه الْأُم وثُلُثُ الْولَِد ِعند أَِبي حِنيفَةَ وما بِقي ِللْورثَِة وهذَا يتأَتى علَى ما ذُِكر ِفي الِْهدايِة

م ِضد وهو تحص ةَ قَدِصيِنيفَةَ أَنَّ الْوِل أَِبي حقَو هجثَِة ورِللْو ِقيا بما ومهاِحٍد ِمنثُلُثًا كُلِّ و ا لَهمهدِعنو وِريا ِفي الْقُد
نها بعد ِصحِتها وِلأَنَّ الْأُم أَصلٌ والْولَد تبع والتبع لَا ِفي الْأُم وِهي تخرج ِمن الثُّلُِث فَلَا يجوز أَنْ تفْسخ الْوِصيةُ ِفي شيٍء ِم

خد قَد لَدا أَنَّ الْوملَهو وزجلَا ي ذَِلكِل وِض الْأَصعةُ ِفي بِصيالْو ِقضتنا تِميعا جةَ ِفيِهمِصيا الْوفَّذْنن لَ فَلَوالْأَص اِحمزلَ ِفي ي
الْوِصيِة تبعا ِفي حالَِة اِلاتصاِل فَلَا يخرج عنها ِباِلانِفصاِل هذَا إذَا ولَدت قَبلَ الِْقسمِة فَِإنْ ولَدت بعدها فَهو ِللْموصى لَه ؛ 

   سمِةِلأَنه نماُء خاِلِص ِملِْكِه ِلتقَرِر ِملِْكِه ِفيِه بعد الِْق
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   قوله وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة ويجوز بذلك أبدا  

ِلأَنَّ الْمناِفع يِصح تمِليكُها ِفي حاِل الْحياِة ِببدٍل وِبغيِر بدٍل فَكَذَا بعد الْموِت ويجوز مؤقَّتا ومؤبدا ونفَقَةُ الْعبِد ِفي 
  .موِضعيِن علَى الْموصى لَه ِبالِْخدمِة الْ

  

   قوله فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه ليخدمه  

  .ِلأَنَّ حق الْموصى لَه ِفي الثُّلُِث ولَا يزاِحمه ِفيِه الْورثَةُ 

  

   قوله وإن كان ال مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما  

 حقَّه ِفي الثُّلُِث وحقَّهم ِفي الثُّلُثَيِن وهذَا إذَا لَم تِجز الْورثَةُ ِلأَنَّ الْعبد لَا يمِكن ِقسمته أَجزاَء ؛ ِلأَنه لَا يتجزأُ ويمِكن ِلأَنَّ
نى الداِر إذَا كَانت لَا تخرج ِمن الثُّلُِث حيثُ تقَسم عين الداِر أَثْلَاثًا اسِتيفَاُء ِخدمِتِه علَى الْمهايأَِة ِبِخلَاِف الْوِصيِة ِبسكْ

أَح قِْدميأَِة تايهِفي الْما وذَاتا وانما زمهنيِة بِويسلُ ِللتدأَع وهاِء وزةُ ِبالْأَجمالِْقس ِكنمي هِتفَاِع ؛ ِلأَنِلِلان دبالْع ا ثُمانما زِدِهم
  .الْموصى ِبِخدمِتِه لَيس ِللْورثَِة أَنْ يِبيعوه إلَّا إذَا أَجاز الْموصى لَه ِبالِْخدمِة فَِإذَا أَجاز لَم ينتِقلْ حقَّه إلَى الِْعوِض 

  

   قوله فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة  

ي أَوجب الْحق ِللْموصى لَه ِليستوِفي الْمناِفع علَى حكِْم ِملِْكِه فَلَو انتقَلَ إلَى واِرِث الْموصى لَه استحقَّها ابِتداًء ِلأَنَّ الْموِص
وزجلَا ي ذَِلكو اهِر ِرضغَي وِصي ِمنِملِْك الْم ِمن   

  

   موصي بطلت الوصية قوله وإن مات الموصى له في حياة ال 

 اتوِصي فَِإذَا مِت الْموم دعكُونَ بوِل أَنْ يِط الْقَبرش ِمنولُ وِة الْقَبِصيِة الْوطَ ِصحرِلأَنَّ شِت ووِبالْم لَّقعا تهابِلأَنَّ إجي
   الْموصى لَه قَبلَ ذَِلك عِدم هذَا

  

   الوصية بينهم للذكر واألنثى فيه سواء قوله وإذا أوصى لولد فالن ف 

ِلأَنَّ اسم الْولَِد ينتِظم الْكُلَّ انِتظَاما واِحدا فَِإنْ لَم يكُن ِلفُلَاٍن ولَد ِمن صلِْبِه دخلَ ِفي الْوِصيِة ولَد اِلابِن الذُّكُور دونَ الِْإناِث 
مهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِعن اِت ِفي ذَِلكنالْب لَادلُ أَوخدلِْب فَلَا يلَِد الصا ِفي وا كَمِميعا جمةُ لَهِصيكُونُ الْوتاثُ ولُ الِْإنخدا ي

ِردونَ ِبذَِلك دونَ الِْإناِث ِلأَنَّ الِْإناثَ لَا ِفي الْمشهوِر وِإنْ أَوصى ِلبِني فُلَاٍن فَعن أَِبي حِنيفَةَ ِروايتاِن ِفي ِروايٍة أَنَّ الذُّكُور ينفَ
يتناولُهم اسم الْبِنني وِفي ِروايٍة يدخلُونَ مع الذُّكُوِر ويكُونونَ سواًء وهو قَولُهما ِلأَنَّ اسم الْبِنني يتناولُ الْجِميع ِفي حاِل 
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فَالِْخطَاب متناِولٌ ِللْكُلِّ ، وأَما إذَا قَالَ ِلبِني فُلَاٍن ولَم يكُن لَه إلَّا بنات منفَِردات } يا بِني آدم { لَّه تعالَى اجِتماِعِهم قَالَ ال
ِث ماِلِه ِلأُمهاِت أَولَاِدِه وهن ثَلَاثٌ وِللْفُقَراِء لَم يكُن لَهن شيٌء ِبلَا ِخلَاٍف ِلأَنَّ حِقيقَةَ اِلاسِم ِللذُّكُوِر ولَو أَوصى ِبثُلُ

والْمساِكِني فَلَهن ثَلَاثَةُ أَسهٍم ِمن خمسٍة ِعندهما وقَالَ محمد يقَسم الثُّلُثُ علَى سبعٍة لَهن ثَلَاثَةٌ وِلكُلِّ فَِريٍق سهماِن ِلأَنَّ 
َء والْمساِكني ِجنساِن والْمذْكُور لَفْظُ الْجمِع وأَدناه ِفي الِْمرياِث اثْناِن ِلما بيناه ِفيما تقَدم فَكَانَ ِمن كُلِّ فَِريٍق اثْناِن الْفُقَرا

يتناولُ الْأَدنى كَما إذَا قَالَ لَا أَتزوج النساَء فَِإذَا كَانَ كَذَِلك ولَهما أَنَّ الْجمع الْمذْكُور ِبالْأَِلِف واللَّاِم يراد ِبِه الِْجنس فَ
 اِحدكُلِّ فَِريٍق و ِمن ِبرتاُع.  

محقَالَ ما ومهداِكِني ِعنسِللْم فُهِنصِلفُلَاٍن و فُهفَِنص اِكنيسالْمى ِبثُلُِثِه ِلفُلَاٍن وصِإنْ أَوو لَواِكِني وسِللْم ثُلُثَاهِلفُلَاٍن و ثُلُثُه د
   أَوصى ِللْمساِكِني فَلَه صرفُه إلَى ِمسِكٍني واِحٍد ِعندهما

الِْمسالْفَِقِري واِئِس وى ِبثُلُِثِه ِللْبصِإنْ أَوا ونيا بلَى مع اِكنيسإلَّا إلَى م فرصلَا ي هدِعنلُ وعجي دمحمِنيفَةَ وو حِكِني قَالَ أَب
الثُّلُثُ علَى ثَلَاثَِة أَجزاٍء ِللْباِئِس وهو الزِمن إذَا كَانَ محتاجا جزٌء وجزٌء ِللِْمسِكِني وهو الَِّذي يطُوف علَى الْأَبواِب وجزٌء 

  .الْأَبواِب ولَا يسأَلُ ِللْفَِقِري الَِّذي لَا يطُوف علَى 

وقَالَ أَبو يوسف يجعلُ علَى جزأَيِن الْفَِقري والِْمسِكني واِحد والْباِئس واِحد ومن أَوصى ِلرجٍل ِبِمائَِة ِدرهٍم وِلآخر ِبِمائَِة 
لُثُ كُلِّ ِمائٍَة ِبِخلَاِف ما إذَا أَوصى ِلرجٍل ِبأَربِع ِمائٍَة وِلآخر ِبِمائَتيِن ثُم قَالَ ِلآخر ِدرهٍم ثُم قَالَ ِلآخر أَشركَتك معهما فَلَه ثُ

اوسلَى مع اهلْنمِن فَحالَيِت الْمفَاوالْكُلِّ ِلت نياِة باوسالْم ِقيقحت ِكنملَا ي ها ؛ ِلأَنمهعك مكْترِصيِف أَشناِحٍد ِبتاِة كُلِّ و
  .نِصيِبِه عملًا ِباللَّفِْظ ِبقَدِر الِْإمكَاِن 

  

   قوله ومن أوصى لورثة فالن فالوصية بينهم للذكر مثل حظ األنثيين  

 وِإنْ أَوصى ِلعِقِب فُلَاٍن فَالْعِقب ِعبارةٌ عمن ؛ ِلأَنه لَما نص علَى لَفِْظ الْورثَِة عِلم أَنَّ قَصده التفِْضيلَ كَما ِفي الِْمرياِث
 لَه كُني اِث فَِإنْ لَمالِْإنالذُّكُوِر و لَِدِه ِمنو ِقبعو ِقٍب لَهوا ِبعساِتِه فَلَيياِل حا ِفي حاِن فَأَمسِت الِْإنوم دعلَِد بالْو ِمن ِجدو

ِدِه الذُّكُور والِْإناثُ أَيضا ولَا يدخلُ ِفيِهم ولَد الِْإناِث ِلأَنَّ أَولَاد بناِتِه لَيسوا ِبعِقٍب لَه وِإنما هم عِقب ِلآباِئِهم ولَد فَولَد ولَ
ى أَلَا ترى أَنَّ ولَد الْولَِد عِقب ِلآباِئِهم وآباؤهم عِقب ِلجدِهم ويقَدم ولَد الصلِْب علَى ولَِد الْولَِد ِلأَنَّ اِلاسم يتناولُ الْأَعلَ

   فَِإنْ عِدم الْآباُء فَالْعِقب ولَد الْولَِد

  

   قوله ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد  

ِصيٍل ِللْوِبأَه سلَي تيِفي ظَاِهِر ِلأَنَّ الْم ذَا كُلُّههاٍر وِجدٍد ويى ِلزصا إذَا أَوكَم ارا فَصِلهأَه ِمن والَِّذي ه يالْح اِحمزِة فَلَا ي
ِبم لَمعِإنْ كَانَ لَا يو كَذَِلك وِتِه فَهوِبم لَمعقَالَ إذَا كَانَ ي هأَن فوسأَِبي ي نعِة وايوالر لَم هالثُّلُِث ؛ ِلأَن فِنص يِتِه فَِللْحو

يرض ِللْحي إلَّا ِبِنصِف الثُّلُِث وِنصفُه ِلورثَِة الْميِت ولَو كَانا حييِن وقْت الْوِصيِة ثُم مات أَحدهما قَبلَ موِت الْموِصي 
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ذَِلك إلَى ورثَِة الْموِصي وِللْحي ِنصف الثُّلُِث وِإنْ مات أَحدهما بعد موِت الْموِصي كَانَ نِصيبه بطَلَت ِفي ِحصِتِه وانتقَلَ 
 هنوثًا عروم.  

  

   قوله فإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث  

 واشِتراٍك فَقَد أَوصى ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما ِبِنصِف الثُّلُِث ِبِخلَاِف ما تقَدم أَلَا ترى أَنَّ من قَالَ ثُلُثُ ِلأَنَّ كَِلمةَ بين كَِلمةُ تقِْسيٍم
لثُّلُثَ قَالَ ِفي الْيناِبيِع إذَا أَوصى ماِلي ِلفُلَاٍن وسكَت كَانَ لَه كُلُّ الثُّلُِث ولَو قَالَ ثُلُثُ ماِلي بين فُلَاٍن وسكَت لَم يستِحق ا

ِبعبِدِه ساِلٍم ِلزيٍد ثُم أَوصى ِبِه ِلعمٍرو فَهو بينهما ِنصفَاِن فَِإنْ مات أَحدهما ِفي حياِة الْموِصي فَهو ِللْباِقي ِمنهما وِإنْ قَالَ 
وِلزيٍد إنْ كَانَ فَِقريا نظَرت إنْ كَانَ زيد وقْت الْموِت فَِقريا فَالثُّلُثُ بينهما وِإنْ لَم يكُن فَِقريا أَوصيت ِبثُلُِث ماِلي ِلعمٍرو 

   ومات قَبلَ ذَِلك بطَلَت ِحصته وانتقَلَ إلَى ورثَِة الْموِصي وِلعمٍرو ِنصف الثُّلُِث

  

   بثلث ماله وال مال له ثم اكتسب ماال استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت قوله وإن أوصى  

ِلأَنَّ الْوِصيةَ عقْد اسِتخلَاٍف مضاٍف إلَى ما بعد الْموِت ويثْبت حكْمه بعد الْموِت فَيشترطُ وجود الْماِل ِعند الْموِت لَا 
  لَو كَانَ لَه مالٌ وهلَك ثُم اكْتسب مالًا ِلما بينا قَبلَه وكَذَا 

   مسائل  

 إذَا أَوصى ِبوصايا وكَانت زاِئدةً علَى الثُّلُِث وأَردت ِقسمةَ الثُّلُِث بينهم فَالْوجه ِفيِه أَنْ تجمع الْوصايا كُلَّها ثُم تنظُر إلَيها

وِإلَى الثُّلُِث وِإلَى نقْصاِنِه ِمن الْوصايا فَِإنْ كَانَ النقْصانُ ِمثْلَ ِنصِف الْوصايا نقَصت ِمن كُلِّ وِصيٍة ِنصفَها وِإنْ كَانَ 
ياِس يكُونُ الْعملُ ِمثَالُه إذَا بلَغت الْوصايا أَلْف ِدرهٍم النقْصانُ ِمثْلَ ثُلُِث الْوصايا نقَصت ِمن كُلِّ وِصيٍة ثُلُثُها وعلَى هذَا الِْق

ِلأَحِدِهم ِمائَةٌ وِلآخر ِمائَتاِن وِلآخر ثَلَاثُِمائٍَة وِلآخر أَربعِمائٍَة وثُلُثُ ماِلِه خمسِمائٍَة فَالنقْصانُ ِمن خمِسِمائٍَة إلَى مبلَِغ 
صِن ِمائَةٌ الْوياِحِب الِْمائَتِلصونَ وسماِحِب الِْمائَِة خا فَِلصفُهٍة ِنصِصيكُلِّ و ِمن قُصنِمائٍَة فَيسما خايصِف الْوا ِمثْلُ ِنصاي

لَى هعاِن وِعِمائَِة ِمائَتباِحِب الْأَرِلصونَ وسمخاِحِب الثَّلَاِثِمائَِة ِمائَةٌ وِلصو ذَا فَِقس.  

وِإذَا أَوصى ِلرجٍل ِبِنصِف ماِلِه وِلآخر ِبربِع ماِلِه وِلثَاِلٍث ِبثُلُِث ماِلِه فَِعند أَِبي حِنيفَةَ الثُّلُثُ بينهم علَى أَحد عشر سهما 
نه لَا يضِرب ِبما زاد علَى الثُّلُِث إلَّا ِبالثُّلُِث وِلصاِحِب الربِع ثَلَاثَةٌ فَِإذَا ِلصاِحِب الثُّلُِث أَربعةٌ وِلصاِحِب النصِف أَربعةٌ ؛ ِلأَ

ه ِبالنصِف كَأَنه كَانَ ثُلُثُ الْماِل أَحد عشر كَانَ جِميعه ثَلَاثَةً وثَلَاِثني ووجهه أَنَّ مخرج الثُّلُِث والربِع اثْنا عشر فَالْموصى لَ
يِطيِه ثُلُثَ اثْنعإلَّا ِبالثُّلُِث فَت ِربضلَا ي هإلَّا ِبالثُّلُِث ؛ ِلأَن لَه وصي لَم   

 رشع دأَح ِع ثَلَاثَةٌ فَذَِلكبِبالر ى لَهوصِللْمةٌ وعبِللثَّاِني أَرةٌ وعبأَر وهو رشع.  

قَالَ أَبو ِهيِتِه وِصيِميِع وِبج ِربضا يمهدِعن هةٌ ؛ ِلأَنِف ِستصاِحِب النِلص رشلَى ثَلَاثَةَ عالثُّلُثُ ع مقَسي دمحمو فوسو ي
 ثَلَاثَةٌ فَذَِلك ثَلَاثَةَ عشرةَ فَيكُونُ الْمالُ كُلُّه ِتسعةً النصف وذَِلك ِستةٌ ِمن اثْني عشر وِلصاِحِب الثُّلُِث أَربعةٌ وِلصاِحِب الربِع
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وثَلَاِثني وِإنْ أَوصى ِلرجٍل ِبجِميِع ماِلِه وِلآخر ِبثُلُِث ماِلِه ولَم تِجز الْورثَةُ فَالثُّلُثُ بينهما ِنصفَاِن ِعند أَِبي حِنيفَةَ علَى أَصِلِه 
اٍس ودةُ أَسسمخ اسدا أَسمهنيب وه فوسو يِلِه فَقَالَ أَباِس قَولَفُوا ِفي ِقيتاخِنيفَةَ وأَِبي ح دِفيِه ِعن صوا لَا نازِإنْ أَج

ِني أَنَّ صعِة يعازنلَى طَِريِق الْماِحِب الثُّلُِث عِلص سدالسِميِع واِحِب الْجِلص ذَِلك لَّمِن فَسِفي الثُّلُثَي ةَ لَهعازنالثُّلُِث لَا م اِحب
  .ِلصاِحِب الْجِميِع واستويا ِفي الثُّلُِث فَيقَسم بينهما ِنصفَيِن 

لُ نِصيِبِه ِعند عدِمها بلْ يِجب لَه الربع وِللْآخِر ثَلَاثَةُ وقَالَ الْحسن هذَا قَِبيح فَِإنَّ نِصيب الْموصى لَه ِبالثُّلُِث ِعند الِْإجازِة ِمثْ
أَرباٍع وقَولُ أَِبي يوسف هو الصِحيح ذَكَره ِفي الْيناِبيِع وتخِريج ما قَالَه الْحسن أَنْ يقَسم الثُّلُثُ أَولًا بينهما ِنصفَيِن ِلأَنَّ 

ِإجازةَ ِفي الثُّلُِث ساِقطَةُ الِْعبرِة ثُم يقَسم الثُّلُثَيِن فَنقُولُ أَصلُها ِمن ثَلَاثٍَة ِلحاجِتنا إلَى الثُّلُِث ثُم يقَسم الثُّلُثُ بينهما ِنصفَيِن الْ
فَصار الثُّلُثُ سهميِن بينهما وبِقي أَربعةٌ فَصاِحب الْجِميِع يدِعي كُلَّها ِلاسِتواِئِهما ِفيِه فَانكَسر فَأَضِعفْه فَيكُونُ ِستةً 

ستوت وصاِحب الثُّلُِث يدِعي ِمنها سهما ِليِصري لَه مع السهِم الْأَوِل ثُلُثُ الْجِميِع فَسلَّم ِلصاِحِب الْجِميِع ِمنها ثَلَاثَةً وا
   منازعتهما ِفي السهِم الْباِقي فَيقَسم بينهما

 عبالر وهِر ثَلَاثَةٌ وِللْآخاِل واِع الْمبثَلَاثَةُ أَر ِهيةٌ وعِميِع ِتساِحِب الْجِلص رشع يكُونُ اثْنةَ تتالس ِعففَأَض ركَسِن فَانفَيِنص
الْمالَ إذَا صار اثْني عشر قُسم ثُلُثُه بينهما أَولًا ِنصفَيِن يبقَى ثَماِنيةٌ صاِحب الْجِميِع يدِعي كُلَّها والْآخر لَا يدِعي ِمنها ِلأَنَّ 

ِفي الس ةَ لَهعازنلَا مِميِع وثُلُثُ الْج لَ لَهكْمِن ِلييمهإلَّا س توتاِن اسمهس ِقيبِميِع واِحِب الْجِلص تلِّمِة فَساِقيِة الْبت
 منازعتهما ِفيِهما فَتقَسم بينهما ِنصفَيِن وعلَى هذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ كَقَوِلِهما إلَّا أَنَّ التخِريج مختِلف فَِعنده ِبالْمنازعِة

وِعندهما ِبالْعوِل وتخِريج قَوِلِهما أَنْ نقُولَ اجتمع وِصيةٌ ِبالْكُلِّ ووِصيةٌ ِبالثُّلُِث فَكَانت الْمسأَلَةُ ِمن ثَلَاثٍَة ِلأَجِل الثُّلُِث 
ى أَربعٍة ِلصاِحِب الثُّلُِث سهم وِللْآِخِر ثَلَاثَةٌ ولَو أَوصى ِلِإنساٍن فَصاِحب الْجِميِع يدِعي كُلَّها والْآخر يدِعي سهما فَتعولُ إلَ

ي حكِْم ِبِخدمِة عبٍد فَنفَقَته وِكسوته وما يصِلحه علَى الْموصى لَه ِبالِْخدمِة ؛ ِلأَنه الْمنفَِرد ِباِلانِتفَاِع دونَ الْورثَِة فَصار ِف
 لَمالَى أَععت اَللَّهاِلِك والْم.   
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   الفرائض  كتاب 

الْفَرض ِفي اللُّغِة هو التقِْدير يقَالُ فَرض الْقَاِضي النفَقَةَ أَي قَدرها والْفَراِئض ِمن الْعلُوِم الشِريفَِة الَِّتي تِجب الِْعنايةُ ِبها 
إنَّ اللَّه { وقَالَ علَيِه السلَام } الْفَراِئض ِنصف الِْعلِْم وهو أَولُ ِعلٍْم يرفَع ِمن الْأُمِة {  الناِس إلَيها قَالَ علَيِه السلَام ِلافِْتقَاِر

رم ِبيلَا إلَى نٍب وقَرلٍَك مإلَى م اِريِثكُموم مِكلْ قَسي الَى لَمعةَ تِصيٍم أَلَا لَا وقَس نيا أَبهما فَقَسهانيا بنبلَّى روت لَِكنٍل وس
لْم ِمن تعلَّموا الْفَراِئض وعلِّموها الناس فَِإنها ِنصف الْعلُوِم وِإني امرؤ مقْبوض وسينزع الِْع{ وقَالَ علَيِه السلَام } ِلواِرٍث 

فَِإنْ ِقيلَ ما معنى قَوِلِه فَِإنها ِنصف } أُمِتي حتى يختِلف الرجلَاِن ِفي الْفَِريضِة فَلَا يِجداِن من يعِرف حكْم اللَِّه تعالَى ِفيها 
 موٍت والْفَراِئض ِمن أَحكَاِم الْموِت فَيكُونُ لَفْظُ النصِف هاهنا ِعبارةً عن الِْعلِْم ِقيلَ ِلأَنَّ ِللِْإنساِن حالَتيِن حالَةَ حياٍة وحالَةَ

ِت قَالَ روالْم دعب كْمح اِئضالْفَرِت ووِض الْمراِل مِفي ح فرصةَ تِصيا أَنَّ الْوايصا ِبالْوهتباسنمِن ويمِقس ٍم ِمنِقس هِحم
 اللَّه  

   المجمع على توريثهم من الرجال عشرة  

  .إنما أَراد ِبهذَا من يستِحق الِْمرياثَ ِفي الْجملَِة وِإنْ اختلَفُوا ِفي اِلاسِتحقَاِق وتقِْدِمي بعِضِهم علَى بعٍض ِفيِه 

  

ب وإن عال واألخ وابن األخ والعم وابن العم ومولى قوله االبن وابن االبن وإن سفل واألب والجد أبو األ 
   النعمة والزوج 

الْمراد ِبالْجد أَبو الْأَِب أَما أَبو الْأُم فَهو رِحم ولَيس ِبعصبٍة فَلَا يِرثُ إلَّا ِمرياثَ ذَِوي الْأَرحاِم إذَا لَم يكُن أَحد ِمن الْعصباِت 
ا يلَى مع اَء اللَّهإنْ ش هانيأِْتي ب.  

  

 تالْأُخةُ ودالْجو الْأُمو فْلَتِإنْ سِن وةُ اِلابنابةُ وناِلاب عباِث سالِْإن ِمنو لُهقَو   

   والزوجةُ ومولَاةُ النعمِة 

جدةً جاَءت إلَى أَِبي بكٍْر { ما ِفي الْقُرآِن وِإنما ثَبت ِبالْحِديِث وذَِلك ِلما رِوي أَنَّ فَالْجدةُ ومولَاةُ النعمِة لَا ِذكْر ِلِمرياِثِه
 فَقَالَ شِهدت أَنَّ رسولَ رِضي اللَّه عنه تطْلُب ِمرياثَها فَقَالَ لَها لَم أَِجد لَك ِفي ِكتاِب اللَِّه شيئًا فَقَام إلَيِه الْمِغريةُ بن شعبةَ

 ذَِلك هنع اللَّه ِضيكٍْر رو با أَبلَه بجفَأَو سدا السلَه ضا فَفَراثَهِمري طْلُبةٌ تدج هاَءتج قَد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص {

} تحوز الْمرأَةُ ِمرياثَ عِتيِقها ولَِقيِطها وولَِدها الَِّذي لَاعنت ِبِه { قَوِلِه علَيِه السلَام وأَما مولَاةُ النعمِة فَلَها الِْمرياثُ ِل

 لَامِه السلَيقَالَ عا ونالز ا ِمنهلَدو لَمأَع اَللَّها وِبلَِقيِطه ادرالْمو }ِة النمةٌ كَلُحملَاُء لُحِب الْوس{   
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   قوله وال يرث أربعة المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين  

 من ِفي أَما الْمملُوك فَِلأَنَّ الِْمرياثَ نوع تمِليٍك والْعبد لَا يمِلك وِلأَنَّ ِملْكَه ِلسيِدِه ولَا قَرابةَ بين السيِد والْميِت وكَذَا كُلُّ
 هي ِمندؤي هفَاٍء فَِإنو نع اتإذَا م بكَاتثُ إلَّا الْمورلَا يِرثُ ولَا ي هلَِد فَِإنالْو أُمِر وبدالْمِب وكَاتكَالْم قالر ٌء ِمنيِتِه شقَبر

صٍل وما فَضلَ يكُونُ ِمرياثًا عنه ، وأَما الْمستسعى فَِإنه ينظَر إنْ كَانَ يسعى ِلِفكَاِك ِكتابته ويحكَم ِبحريِتِه قَبلَ موِتِه ِبلَا فَ
عسِإنْ كَانَ يِض وعِق الْبتعذَا ِمثْلُ مهوٍن ويدم را كَحمهدِعنِنيفَةَ وأَِبي ح دِب ِعنكَاتكَالْم وِتِه فَهقَبِتِه رقَبى لَا ِلِفكَاِك ر

ولَِكن ِلحق ِفيها كَالْعبِد الْمرهوِن إذَا أَعتقَه مولَاه والْمأْذُوِن إذَا أَعتقَه الْمولَى علَى الْمأْذُوِن دين أَو الْأَمِة إذَا أَعتقَها الْمولَى 
فَِإن تا فَأَبهجوزتلَى أَنْ يع ِرثُ ِمنا الْقَاِتلُ فَلَا يأَماِع ، ومثُونَ ِبالِْإجوريِرثُونَ ولَاِء يؤةٌ فَِإنَّ هرح ِهيا وِتهى ِفي ِقيمعسا ته

 لَامِه السلَيِلِه عا ِلقَوِرهغَي لَا ِمنِة ويالد وِل لَا ِمنقْتِرثُ الْقَاِتلُ { الْمِلأَ} لَا يا ؛ ولَ مجعتاس ه؛ ِلأَن ةً لَهقُوباثَ عالِْمري ِرمح هن
  .أَخره اللَّه فَمِنع ِمن الِْمرياِث وهذَا إذَا كَانَ قَتلًا يتعلَّق ِبِه الِْقصاص أَو الْكَفَّارةُ أَما ما لَا يتعلَّق ِبِه ذَِلك لَا يمنع الِْمرياثَ 

د بينا ذَِلك ِفي الِْجناياِت وِمن الَِّذي لَا يوِجب الِْقصاص ولَا الْكَفَّارةَ هو الصِبي والْمجنونُ إذَا قَتلَا مورثَهما فَِإنه لَا وقَ
 عرا إذَا أَشِب كَمبِبالس ثَهرولَ مكَذَا إذَا قَتا وماثُهِمري مرحلَى الطَِّريِق يا عرجح عضو لَى الطَِّريِق أَوا عِبئْر فَرح ا أَونشور

ا أَواصِقص لَهقَت أَو ثَهروم ِطئَتا فَوهقَاد ةً أَوابد اقس أَو   

 مورِثِه أَو وِجد مورثُه قَِتيلًا ِفي داِرِه تِجب الْقَسامةُ والديةُ رجما أَو مالَ حاِئطُه فَأَشهد علَيِه أَو لَم يشهد حتى سقَطَ علَى
 الْباِطِل وأَنا ولَا يمنع الِْإرثَ وكَذَا الْعاِدلُ إذَا قَتلَ الْباِغي لَا يمنع الِْإرثَ ، وأَما إذَا قَتلَ الْباِغي الْعاِدلَ إنْ قَالَ قَتلْته وأَنا علَى

الْآنَ علَى الْباِطِل لَا يِرثُه إجماعا وِإنْ قَالَ قَتلْته وأَنا علَى الْحق وأَنا الْآنَ علَى الْحق فَِعندهما يِرثُ وِعند أَِبي يوسف لَا 
كَفَّارةُ وِإنْ قَتلَ عمدا لَا يِجب الِْقصاص ولَا الْكَفَّارةُ ومع ذَِلك لَا يِرثُ يِرثُ والْأَب إذَا قَتلَ ابنه خطَأً لَا يِرثُ وتِجب الْ

 دترا الْمأَمِة ، وهبقَطَ ِللشس هإلَّا أَن اصالِْقص بجو قُولُ قَدا نإلَّا أَن اهنِل الَِّذي ذَكَرلَى الْأَصذَا عِكلُ هشيو ِرثُ ِمنفَلَا ي
 لَامِه السلَيِلِه عِن فَِلقَويلُ ِملَّتا أَهأَمو ، دترلَا مو يلَا ِذمِلٍم وسِن { ميلُ ِملَّتثُ أَهاروتلَا } لَا يو يالذِّم ِمن ِبيرِرثُ الْحلَا يو

لُ الذِّمأَهو ِبيرالْح ِمن يلَا الذِّم هِلفَةً فَِإنتخم مهارد تةٌ إلَّا إذَا كَاناِحدِملَّةٌ و مِب كُلُّهرلُ الْحأَهٍض وعب ِمن مهضعِرثُ بِة ي
قُِتلَ الْمرتد أَو لَِحق ِبداِر الْحرِب يِرثُ بعضهم ِمن بعٍض كَما إذَا كَانا ِفي ِحصنيِن يستِحلُّ كُلُّ واِحٍد ِمنهما دم الْآخِر فَِإنْ 

  .وحِكم ِبلَحاِقِه وِرثَه ورثَته الْمسِلمونَ ِعندنا 

  . حاِل الِْإسلَاِم وقَالَ الشاِفِعي يكُونُ مالُه فَيئًا كَماِل الْحرِبي سواٌء كَانَ ذَِلك الْمالُ اكْتسبه ِفي حاِل الردِة أَو ِفي

  .وقَالَ أَبو حِنيفَةَ كَسب الردِة وكَسب الِْإسلَاِم موروثٌ 

   وقَالَ أَبو يوسف ومحمد كَسب الِْإسلَاِم والردِة سواٌء يِرثُه ورثَته الْمسِلمونَ
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النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف قوله والفروض المحدودة في كتاب اهللا تعالى ستة  
فرض خمسة االبنة وابنة االبن إذا لم تكن ابنة الصلب واألخت لألب ولألم واألخت لألب إذا لم تكن أخت ألب 

   وأم 

  ولَا أَخوها 

   والزوج إذا لم يكن للميت ولد وال ولد ابن  

إلَى الْع فرصذَا يه لَ ِمنا فَضمِة وبص.  

  

   قوله والربع فرض للزوج مع الولد أو ولد االبن وللزوجات إذا لم يكن للميت ولد وال ولد ابن  

جوالز بجحاِم فَلَا يحذَِوي الْأَر عِرثُ إلَّا مِحٍم لَا يِت ذُو رالِْبن لَدِن ِلأَنَّ ويأَلَتسِن ِفي الْماِلاب لَدو صا خمِإنِن وي.  

  

   قوله والثمن للزوجات مع الولد أو ولد االبن  

  .وهو منصوص ِفي الْقُرآِن 

  

   قوله والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إال الزوج  

  .يعِني اِلابنتيِن والْأُختيِن فَصاِعدا 

  

   ثنان من اإلخوة واألخوات قوله والثلث لألم إذا لم يكن للميت ولد وال ولد ابن وال ا 

  .} فَِإنْ لَم يكُن لَه ولَد ووِرثَه أَبواه فَِلأُمِه الثُّلُثُ فَِإنْ كَانَ لَه إخوةٌ فَِلأُمِه السدس { ِلقَوِلِه تعالَى 

  

بقي بعد فرض قوله ويفرض لها في مسألتين ثلث ما بقي وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان فلها ثلث ما  
   الزوج والزوجة 

 داِقي ِللْجالْباِع وماِل ِبالِْإجِميِع الْما ثُلُثُ جفَلَه دكَانَ الْأَِب جكَانَ م لَوو  

   قوله وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد األم ذكورهم وإناثهم فيه سواء  

  .وهذَا يقْتِضي التساِوي بينهم } فَهم شركَاُء ِفي الثُّلُِث فَِإنْ كَانوا أَكْثَر ِمن ذَِلك { ِلقَوِلِه تعالَى 
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 عم ِللْأُم وهِن ولَِد اِلابو لَِد أَوالْو عِن ميوالْأَب اِحٍد ِمنٍة ِلكُلِّ وعبس ضفَر سدالسو لُهقَو   

   ولَِد أَو ولَِد اِلابِن الِْإخوِة والْأَخواِت وِللْجد مع الْ

لَِد الْأُمو اِحِد ِمنِللْوو الْأُماِت ِللْأَِب ووالْأَخ عاِت ِللْأَِب موِللْأَخلِْب وِت الصِبن عِن ماِت اِلابنِلباِت ودِللْجو   

  

   قوله وتسقط الجدات باألم والجد واإلخوة واألخوات باألب  

ا الْجأَم بجحي الْأَبا وِنهاب عقُطُ مسالْأَِب ت ةُ أُمدالْج كَذَِلكو ِل الْأُمِقب ِمن ِل الْأَِب أَوِقب ِمن اٌء كُنوس ِبالْأُم قُطْنسفَي اتد
 أَنَّ أُم الْأُم مع الْأَِب والْجدات ِست ِثنتاِن لَك وِثنتاِن ِلأَِبيك الْجداِت ِمن ِقبِل نفِْسِه ولَا يحجب الْجداِت ِمن ِقبِل الْأُم حتى

أَه ا ِمندأَح بجحِرثُ لَا يلَا ي نأَنَّ كُلَّ م لَماعا وَء لَهيلَا ش هفَِإن أَِب الْأُم أُم رغَي اِرثَاتو نكُلُّهك واِن ِلأُمتِثناِث وِل الِْمري
كَاِلابِن إذَا كَانَ قَاِتلًا أَو عبدا أَو كَاِفرا فَِإنه لَا يِرثُ ويجعلُ ِبمنِزلَِة الْميِت ولَيس هذَا كَاِلاثْنيِن ِمن الِْإخوِة والْأَخواِت ؛ 

بجحي ذَِلك عمالْأَِب و عِرثَاِن ما لَا يمهِلأَن ِل إلَّا أَنَّ الْأَباِث ِفي الْأَصِل الِْمريأَه ا ِمنمهِس ؛ ِلأَندالثُّلُِث إلَى الس ِمن اِن الْأُم
   حجبهما

  

   قوله ويسقط ولد األم بأحد أربعة بالولد وولد االبن واألب والجد  

  .وهذَا لَا ِخلَاف ِفيِه 

  

سقطت بنات االبن إال أن يكون معهن أو بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن قوله وإذا استكمل البنات الثلثين  
   فيعصبهن 

  ويكُونُ الِْمرياثُ بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن 

   قوله وإذا استكمل األخوات لألب واألم الثلثين سقط األخوات لألب إال أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن  

   بهن ابن الْأَِخ واَللَّه أَعلَمولَا يعِص

  

   باب أقرب العصبات  

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم األب ثم الجد ثم اإلخوة  

ظَّ لَهلَا حو هدِة ِعنوالِْإخ لَى ِمنا ِلأٍَب أَوأَب دِنيفَةَ ِلأَنَّ الْجأَِبي ح دذَا ِعنِة هِجه ا ِمنبصعتا وِولَاد اِث ِلأَنَّ لَهِفي الِْمري هعم م
بفَأَش ِة لَهادهوِل الشقْبم رغَي هِلأَنِر إذِْنِه ؛ وغَي ِة ِمناجالْح دِنِه ِعنِن اباِل ابم أْكُلُ ِمني هِلأَن؛ و الْأَب هبا فَأَشضِة أَيالِْولَاد ه
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 الْأَب.  

 موهنب ثُم لُهقَوالثُّلُثَ و ِطيأُع ا لَهريفَِإنْ كَانَ الثُّلُثُ خ ا لَهريةُ خمقَاسالْم تاما دةَ موالِْإخ قَاِسمي دمحمو فوسو يقَالَ أَبو
 ِزلَِتِهمنِبم مه؛ ِلأَن.  

  

   ثم بنو أب الجد قوله ثم بنو الجد وهم األعمام  

وهم أَعمام الْأَِب وأَولَادهم من كَانَ ِلأٍَب وأُم ثُم مولَى الْعتاقَِة وهو آِخر الْعصباِت مقَدم علَى ذَِوي الْأَرحاِم ومولَى 
   الْموالَاِة أَبعد الْورثَِة مؤخر عن ذَِوي الْأَرحاِم

  

   ه وإذا استوى وارثان في درجة واحدة فأوالهم من كان لألب واألم قول 

  .؛ ِلأَنه أَقْرب تعِصيبا وِولَايةً 

  

قوله واالبن وابن االبن واإلخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ األنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد  
   ذكورهم بالميراث دون إناثهم 

   خوِة وأَولَاِد الْجدِمثْلُ أَولَاِد الِْإ

  

   قوله وإذا لم يكن للميت عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم األقرب فاألقرب من عصبة المولى  

 لَامِه السلَيِلِه عاِث ِلقَوونَ الِْإند ِني الذُّكُورعأَ{ ي قْنتا أَعلَاِء إلَّا مالْو اِء ِمنسِللن سلَي قْنتأَع نم قتأَع و {لَمأَع اَللَّهو   

 اللَّه هِحمِب قَالَ رجالْح ابب  

   وتحجب األم من الثلث إلى السدس بالولد أو ولد االبن أو بأخوين  

 نقَطَا عس ِن أَواِرثَياِن وتالْأُخ اِن أَوواٌء كَانَ الْأَخوا ساِعدِن فَصيتأُخ ا لَا أَومهِن فَِإنيكَاِفر ِن أَويدبا عكُوناِث إلَّا أَنْ يالِْمري
  .يحجباِنها 

  

   قوله والفاضل عن فرض البنات لبني االبن وأخواتهم للذكر مثل حظ األنثيين  

  . ِمن الْأَِب ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن وقَد بينا ذَِلك والْفَاِضلُ عن فَرِض الْأُختيِن ِمن الْأَِب والْأُم ِللِْإخوِة والْأَخواِت
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   قوله وإذا ترك بنتا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني االبن وأخواتهم للذكر مثل حظ األنثيين  

  .لْأَِب وبناِت الْأَِب ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن وكَذَا الْفَاِضلُ عن فَرِض الْأُخِت ِللْأَِب والْأُم ِلبِني ا

  

   قوله ومن ترك ابني عم أحدهما أخ ألم فلألخ من األم السدس والباقي بينهما نصفان  

  .ِلأَنَّ لَه قَرابتيِن ِمن ِجهتيِن 

  

 وأم فللزوج النصف ولألم السدس قوله والمشركة أن تترك المرأة زوجا وأما وإخوة من أم وإخوة من أب 
   وألوالد األم الثلث وال شيء لإلخوة لألب واألم 

 ِللْأُمو فصِج النولَ ِللزعالَى جعت ا أَنَّ اللَّهِة لَنِويِبالس الْأُمِة ِللْأَِب ووالِْإخو ِة ِللْأُموالِْإخ نيالثُّلُثُ ب اِفِعيقَالَ الشو سدالس
 لَامِه السلَيقَالَ ع قَدةُ والْفَِريض قَترغتالثُّلُثَ فَاس الْأُم ِة ِمنوِللِْإخٍة ذَكٍَر { وبصلَى عفَِلأَو اِئضالْفَر قَتا أَبم { ملَه قبي لَمو

لَمأَع اَللَّهٌء ويش   

  

   باب الرد  

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم إال على الزوجين  

مه؛ ِلأَن ِعيفض وِب فَهسِب لَا ِبالنبا ِبالسمهضِن ِلأَنَّ فَريجولَى الزع دري ا لَممِإناِل وِت الْميالْفَاِضلُ ِلب اِفِعيالش دِعنا و
 دعاٍق بب بسِب ِلأَنَّ النسِرثُ ِبالني نا ِبِخلَاِف مِضِهملَى فَراِن عادزِحقَّاِن ِبِه فَلَا يتسِب الَِّذي يبِقطَاِع السان دعب قَّاهحتاس

لَى ِبالْفَاِضِل أَووا أَوقَاِق فَكَانِتحِفي اِلاس مالُهح ِت فَقَِويوفَِإذَا الْم كَاحالن وهاِحٍد وٍب وبِحقَّاِن ِبستسِن ييجوقُولُ إنَّ الزن 
والْأُخِت وةُ ِفي الِْبنونالْب وهِب وسِحقُّونَ ِبالنتسِب يسلُ النأَهِحقَّاِن ِبِه وتسي ذَِلك رغَي ببا سملَه كُني قَّا ِبِه لَمحتةُ ِفي اس

  .الْأُخِت والْباِقي ِبالرِحِم 

  

   قوله وال يرث القاتل من المقتول  

ِريِق يعِني إذَا كَانَ باِلغا عاِقلًا ويِرثُ الصِبي والْمجنونُ ِمن أَِبيِه إذَا قَتلَه والْباِلغُ الْعاِقلُ إذَا وقَع مورثُه ِفي ِبئٍْر حفَرها علَى الطَّ
 ا أَوهكْرم لَهقَت ٍم أَوجر اٍص أَوِفي ِقص ثَهرولَ مقَت ِنِه قَِتيلًا أَواِر ابِفي د الْأَب دجو ِفي الطَِّريِق أَو هعضٍر وجلَى حقَطَ عس أَو

  .ا يحرم الِْمرياثَ شِهد اِلابن علَى أَِبيِه ِبالزنا فَِفي جِميِع هِذِه الْأَشياِء لَ
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   قوله والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله وال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم  

 ا ذَِلكنيب قَدو.  

  

   قوله ومال المرتد لورثته من المسلمين  

  .يعِني ما اكْتسبه ِفي حاِل إسلَاِمِه 

  

   ء قوله وما اكتسبه في حال ردته في 

  .هذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ 

وقَالَ أَبو يوسف ومحمد هو ِلورثَِتِه ِمن الْمسِلِمني ؛ ِلأَنه لَما لَم يِرثْه ورثَته الْكُفَّار وِرثَه الْمسِلمونَ وِلأَنَّ ِمن أَصِلِهما أَنَّ 
   ِملْكَه لَا

حالُه بعد الردِة ِفي كَسِبِه كَحاِلِه قَبلَها وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ الْمرتد مباح الدِم فَوجب أَنْ يكُونَ ما ِفي يِدِه ِفي يزولُ ِبالردِة فَ
دتراِرثُ الْمِنيفَةَ وِل أَِبي حلَى قَوع ثُم ِبيراِل الْحئًا كَمالَِة فَيالْح ِتِه ِتلْكِرد موا يِلمسا مرِة فَِإنْ كَانَ حدالر موي الُهح ربتعي 

اِقِه لَمِبلَح كَمحي لَ أَوقْتي أَو وتملَ أَنْ يقَب لَمأَس أَو ِتقِإنْ أُعو ِرثْهي ِة لَمدالر موا يكَاِفر ا أَودبِإنْ كَانَ عو ِرثَهوِرثْهي    

  

قوله وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط ولم يعلم من مات منهم أوال فمال كل واحد منهم لألحياء من  
   ورثته 

   ولَا يِرثُ بعضهم ِمن بعٍض ؛ ِلأَنه يحكَم ِبموِتِهم معا

  

   واحدة منهما قوله وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورث بكل  

 نعو هتجوز ِهي أُم نع اتم ا ثُمتِبن لَه تلَدفَو هأُم جوزت وِسيجم هفِْسريا تِميعا جِرثَ ِبِهمٍص وخا ِفي شعمتفَِإذَا اج
بنته ِبالْأُخِتيِة ِلأَنَّ الْأُخت ِللْأُم لَا تِرثُ مع اِلابنِة ولَِكن ِللْأُم السدس ِباعِتباِر ِبنٍت ِهي أُخته ِلأُمِه فَلَا تِرثُ الْأُم ِبالزوِجيِة ولَا ا

مجوِسي ثُم ماتت إحدى اِلابنتيِن الْأُموِميِة وِلِلابنِة النصف والْباِقي ِللْعصبِة مجوِسي تزوج ِبنته فَولَدت لَه ابنتيِن فَمات الْ
 سدالس ِللْأُمو فصالن الْأُمِت ِللْأَِب وِللْأُخِة ووِميِبالْأُم سدالس فَِللْأُم أُمٍت ِلأٍَب وأُخ نعِلأٍَب و تأُخ ِهي أُم نع تاتا مهفَِإن

ِلأَنا لَما اعتبرنا الْأُخِتيةَ ِللْأَِب الَِّتي وِجدت ِفي الْأُم ِلاسِتحقَاِق السدِس ِبها صار ذَِلك كَالْموجوِد ِفي شخٍص ِبالْأُخِتيِة ِللْأَِب 
   ا ِفي الْمستصفَىآخر كَأَنها تركَت الْأُختيِن وهما يحجباِن الْأُم ِمن الثُّلُِث إلَى السدِس كَذَ
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   قوله وال يرث المجوسي باألنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم  

 وسجلُ أَنَّ الْمالْأَصاِب وسِبِخلَاِف الْأَن وِسيجالْم نيب هوِجبفَلَا ي ِلِمنيسالْم نيثَ باروالت وِجبلَا ي الْفَاِسد كَاحِلأَنَّ الن
ي اِئِز ِمنِرفَةُ الْجعمِة وِجيوثَاِن ِبالزاروتا لَا يمها فَِإناِئزا جمهنيب كُني ا فَِإنْ لَماِئزا جمهنيب كَاحِة إذَا كَانَ النِجيوِرثُونَ ِبالز

ِلك ِنكَاح جاِئز وما لَا يتركَاِن علَيِه فَهو فَاِسد وما كَانَ يدِلي ِبسببيِن الْفَاِسِد أَنَّ كُلَّ ِنكَاٍح لَو أَسلَما يتركَاِن علَيِه فَذَ
وأَحدهما لَا يحجب الْآخر فَِإنه يِرثُ ِبالسببيِن وِإنْ كَانَ أَحدهما يحجب الْآخر فَِإنه يِرثُ ِبالْحاِجِب ولَا يِرثُ 

 هذَا أُمه جوزت ا ثُملَدو هِمن تلَدفَو هتناب جوزا إذَا تِلأَِبيِه كَم هتأُخ ِهيو هأُم ةً ِهيجوز كرت وِسيجم هانيوِب بجحِبالْم
وِرثُ ِبالزلَا ي فَاِسد كَاحذَا النِلأَِبيِه فَِإنَّ ه هتأُخ ِهيو هتا أُخهاِل ِلأَنالْم فا ِنصضِرثُ أَيتو ها أُمهاِل ِلأَنِرثُ ثُلُثَ الْميِة وِجي

 ا إنْ لَمِميعِن جيببا ِبالسِهملَيع داِقي رالْبو رالْآخ بجحا لَا يمهدا ِلأَنَّ أَحِميعِن جيببِرثُ ِبالسِلأَِبيِه فَي كرت لَوةٌ وبصع كُني
امرأَةً وِهي ابنته وِهي أُخته ِلأُمِه كَما إذَا تزوج أُمه فَولَدت لَه ِبنتا فَهِذِه ِبنته وأُخته ِلأُمِه ثُم مات فَلَها النصف ِبكَوِنها ِبنتا 

تا أُخِنهِرثُ ِبكَولَا تلِْبولَِد الصو عِرثُ ملَا ت ِللْأُم تِلأَنَّ الْأُخ ا ِلأُم   

  

   قوله وعصبة ولد الزنا وولد المالعنة من األمهات  

ا مات ذَِلك الْولَد يكُونُ ِمرياثُه ِلأُمِه ِلأَنَّ ولَد الزنا لَما لَم يكُن لَه أَب تعلَّق ذَِلك ِبأُمِه وكَذَا ولَد الْملَاعنِة ِمن الْأُمهاِت فَِإذَ
 ِقيا بما الثُّلُثُ واِعدِن فَصيِلِلاثْنو سداِحِد السفَِللْو أُم ةً ِمنوإخ ا أَوتأُخ ا أَوأَخ كراٌء فَِإذَا توثَى ِفيِه سالْأُنو ِه الذَّكَرلَاِد أُمأَوو

ِمري دعاِلي بوِة مبصِلع ِه أَواِلي أُمواِقي ِلمٍم كَانَ الْبلَاةً ِلقَووم تِب فَِإنْ كَانِب فَالْأَقْرالْأَقْر ِة الْأُمبصكُونُ ِلعا يلَاِدهأَوو اِث الْأُم
   هاأُمِه وِإنْ لَم يكُن عصبةٌ فَالْباِقي رد علَى الْأُم وأَولَاِد

  

   قوله ومن مات وترك حمال وقف ماله حتى تضع امرأته في قول أبي حنيفة  

وهذَا إذَا لَم يكُن ِللْميِت ولَد ِسوى الْحمِل أَما إذَا كَانَ لَه ولَد ِسواه فَِإنْ كَانَ ذَكَرا أُعِطي خمس الْماِل وأُوِقف أَربعةُ 
  . كَانَ أُنثَى أُعِطيت تسع الْماِل وأُوِقف ثَماِنيةُ أَتساِعِه وهذَا قَولُ أَِبي حِنيفَةَ أَخماِسِه وِإنْ

  .وقَالَ أَبو يوسف يعطَى اِلابن ِنصف الْماِل 

طٍْن وِة ِفي بادِفي الْع ِلدأَةَ لَا تراِل ِلأَنَّ الْمثُلُثَ الْم دمحقَالَ مِلأَِبي والثُّلُثَ و ودجوذَا الْمه ِحقتسِن فَيياثْن ِمن اِحٍد أَكْثَر
 يوسف أَنها تِلد ِفي الْعادِة ولَدا واِحدا فَيجوز أَنْ يكُونَ ابنا وِلأَِبي حِنيفَةَ أَنَّ أَكْثَر ما تِلد الْمرأَةُ ِفي بطٍْن واِحٍد أَربعةٌ

 ذَا كُلُّهه فوسِل أَِبي يلَى قَوى عوالْفَتو عسالت ِحقتست تالِْبنو سمالْخ ناِلاب ِحقتسفَي ِننيةَ بعبلُ أَرمكُونَ الْحأَنْ ي وزجفَي
شهٍر منذُ مات الْمورثُ أَما إذَا جاَءت ِبِه ِلأَكْثَر ِمن ذَِلك فَلَا إذَا عِرف وجوده ِفي الْبطِْن ِبأَنْ جاَءت ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة أَ

طَلَاٍق فَه ٍت أَووقَةُ ِبمالْفُر تقَعذُ ونِن ميتنس ِبِه ِلأَقَلَّ ِمن اَءتةً إنْ جدتعم تا فَِإنْ كَانقَاِئم كَاحإذَا كَانَ الن اثَ لَهِمري ِمن و
   جملَِة الْورثَِة كَذَا ِفي الْمستصفَى
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  .قوله والجد أولى بالمال من اإلخوة عند أبي حنيفة  
    الثلث وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم إال أن تنقصه المقاسمة من

 اِحبص اكنه كُني ا إذَا لَمماهداِن إحالَتح دا ِللْجِلهلَى قَوع اِل ثُمِميِع الْمثُلُِث ج نيبِة ومقَاسالْم نيب ريخم وٍض فَهفَر
 هانياِل بِميِع الْمج سدس أَو ِقيا بثُلُثُ م ةُ أَومقَاسا الْماَء إميثَلَاثَِة أَش نيب ريخم وٍض فَهفَر اِحبص اكنةُ إذَا كَانَ هالثَّاِنيو

ج ِمن لَه ريا خنٍة الثُّلُث هوثَلَاثَةُ إخو داٌء جوا سنةُ همقَاسالْماِن الثُّلُثُ ووأَخو دج فصِللْأَِخ النو فصالن دِللْج أَخو د
لَى ثُلُِث ما بِقي وِإلَى سدِس جِميِع الْماِل وِإلَى الْمقَاسمِة الْمقَاسمِة فَِإنْ كَانَ معهم صاِحب فَرٍض أُعِطي فَرضه ثُم ينظَر إ

 ينظَر أَولًا إلَى ثُلُِث ما بِقي وِإلَى سدِس جِميِع الْماِل أَيهما خير لَه ثُم ينظَر إلَى أَخيِرِهما وِإلَى الْمقَاسمِة فَأَيهما كَانَ خيرا

لَه كَانَ لَه بيانه ِبنت وجد وأَخ ِللِْبنِت النصف والْباِقي بينهما ِنصفَاِن ِلأَنَّ الْمقَاسمةَ خير لَه ِمن ثُلُِث ما بِقي وِمن سدِس 
ثُ ما بِقي وسدس جِميِع الْماِل والْمقَاسمةُ سواٌء فَِإنْ كَانوا ثَلَاثَةً جِميِع الْماِل فَِإنْ كَانا أَخويِن والْمسأَلَةُ ِبحاِلها فَهنا ثُلُ

لُثَاِن وما وِهي ِبحاِلها فَثُلُثُ الْباِقي وهو سدس جِميِع الْماِل خير لَه ِمن الْمقَاسمِة ِبنتاِن وجد وأَخواِن ِلأٍَب وأُم ِلِلابنتيِن الثُّ
بِقي وهو الثُّلُثُ يعطَى الْجد ِمنه سدس جِميِع الْماِل ِلأَنَّ ذَِلك خير لَه ِمن الْمقَاسمِة وِمن ثُلُِث الْباِقي وِإنْ ترك ابنتيِن وجدا 

بِقي فَهو ِللْجد والْأُخِت ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن ِلأَنَّ الْمقَاسمةَ خير لَه ِمن السدِس وأُختا ِلأٍَب وأُما فَِلِلابنتيِن الثُّلُثَاِن وما 
   وِمن ثُلُِث ما بِقي ولَو زاد ِفي الْفَِريضِة فَِريضةً

أَو أُمأٍَخ ِلأٍَب وو دجو أُمِن ويتنى كَابرٍد أُخيز بذْهِلأَنَّ م دطَى ِللْجعي سدالس ِقيبو سدالس ِللْأُمِن الثُّلُثَاِن ويتنٍت فَِلابأُخ 
   أَنَّ نِصيب الْجد لَا ينتقَص ِمن السدِس ولَا شيَء ِللْأَِخ أَو الْأُخِت ِلأَنَّ الْأُخت هاهنا عصبةٌ

  

   ربهن جدات فالسدس ألقتمع الإذا اجله وقو 

اعلَم أَنه إذَا كَانَ بعض الْجداِت أَقْرب ِمن بعٍض فَِإنَّ عِليا كَرم اللَّه وجهه يجعلُ السدس ِللْقُربى ِمن أَي ِجهٍة كَانت وِبِه 
يز نعو هابحأَصِنيفَةَ وو حا قَالَ أَبهكَتارِة الْأَِب شِجه ِمن تِإنْ كَانا ولَه سدفَالس ِة الْأُمِجه ى ِمنبالْقُر تٍد إنْ كَان

 فَِإنْ كَانَ ِمن تٍة كَانِجه أَي ا ِمنِميعى جدعالْبى وبثُ الْقُررووٍد يعسم نكَانَ ابو ِة الْأُمِجه ى ِمندعى الْببِة الْأَِب قُرِجه
وبعدى وِرثَ أَقْربها ِمثَالُ ذَِلك أُم أُم وأُم أُم أٍَب قَالَ أَبو حِنيفَةَ السدس ِلأُم الْأُم وِفي قَوِل ابِن مسعوٍد هو بينهما أُم أٍَب 

سدِنيفَةَ السأَِبي ح دأٍَب فَِعن أُم أُمِنيفَةَ وأَِبي ح دفَِعن أُم أُم أُم أُمأٍَب أٍَب و ا أُممهنيب هٍد أَنيز نعو با أَقْرهالْأَِب ِلأَن ِلأُم 
حم داِن فَِعنتابِة قَردِإذَا كَانَ ِللْجا ومهنيب وٍد هيِل زلَى قَوعالْأَِب و ِلأُم سدأَِبي الس دِعنِن ويتدج ِصيبا نلَه فَرزٍد وم

يوسف لَها نِصيب جدٍة واِحدٍة بيانه رجلٌ تزوج ِبنت خالَِتِه فَولَدت لَه ولَدا فَِإنَّ جدةَ الرجِل أُم أُمِه ِهي جدةُ هذَا الْولَِد 
ي أَيضا جدته أُم أُم أَِبيِه فَِإنْ مات الرجلُ وخلَّف جدته أُم أَِبيِه ثُم مات هذَا الْولَد وخلَّف هاتيِن الْجدتيِن أُم أُم أُمِه وِه
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 الَِّتي ِهي أُم أٍَب الْأَِب ثُلُثُ السدِس وِعند أَِبي يوسف هو فَعلَى قَوِل محمٍد وزفَر ِلصاِحبِة الْقَرابتيِن ثُلُثًا السدِس وِللْأُخرى
   بينهما ِنصفَاِن وِعند ماِلٍك السدس كُلُّه ِلصاِحبِة الْقَرابتيِن

  

   جد أمه جب الله ويحقو 

ذَا كَانَ الْجد غَير واِرٍث أَما إذَا كَانَ واِرثًا فَِإنه يحجبها ِلأَنها تدِلي ِبِه وقَد وِفي بعِض النسِخ ولَا يحجب الْجد أُمه وهذَا إ
   نَ ِمن ِقبِلِهاستحق هذَا الِْمرياثَ فَلَا تِرثُ معه كَأُم الْأُم قَالَ الْخجنِدي ولَا يحجب الْجد ِمن الْجداِت إلَّا من كَا

  

   م له وال ترث أم أب األقو 

ِلأَنها رِحم فَِهي ِمن جملَِة ذَِوي الْأَرحاِم وِلأَنها تدِلي ِبابِنها وهو ِمن ذَِوي الْأَرحاِم وتسمى هِذِه الْجدةَ الْفَاِسدةَ وابنها 
الْفَاِسد دالْج   

  

   جب أمها دة تحله وكل جقو 

لَمأَع اَللَّها وهأُم بجحةُ تدا فَكَذَا الْجهأُم بجحت الْأُمو الْأُم عِة مدِحلِّ الْجِة كَمدالْج عِة مدالْج لَّ أُمحِلأَنَّ م   

  

   حام رباب ذوي األ 

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   حام رم ورثه ذوو األصبة وال ذو سهميت ع لل يكنوإذا لم 

وأُولُو الْأَرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي { والْأَصلُ ِفي هذَا أَنَّ ذَِوي الْأَرحاِم أَولَى ِبالِْمرياِث ِمن بيِت الْماِل ِلقَوِلِه تعالَى 
  .} ِكتاِب اللَِّه 

  

عمة م والعم لألم والخالة وأبو األخال والعم والت الخ وبنت األت وبنخلد األت ووبنرة ولد الم عشله وهقو 
    لى بهم أدم ومن األخ منوولد األ

و ِت إلَّا أَنَّ الْكَلَاميإلَى الْم بفَالْأَقْر بِرثُ الْأَقْرِة يبصِريِث الْعواِم كَتحِريثُ ذَِوي الْأَروت و ثُمِب قَالَ أَبِرفَِة الْأَقْرعِفي م قَع
 مهلَادأَو ثُم الَاتالْخو اتمالْع ِة ثُموالِْإخ اتنباِت ووالْأَخ لَادأَو اِت ثُمنالْب لَادأَو ثُم و الْأُمأَب دِت الْجيإلَى الْم مهبِنيفَةَ أَقْرح

ظَاِهِر الروايِة ورِوي عنه أَنَّ أَقْربهم أَولَاد الْبناِت ثُم الْجد أَبو الْأُم وقَالَا الْأَقْرب أَولَاد الْبناِت ثُم أَولَاد كَذَا ذَكَره ِفي 
لَات ثُم أَولَادهن كَذَا ِفي الْخجنِدي وِفي الْقُدوِري أَولَاهم من الْأَخواِت وبنات الِْإخوِة ثُم الْجد أَبو الْأُم ثُم الْعمات والْخا
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  .كَانَ ِمن ولَِد الْميِت ِلأَنَّ ولَد الْميِت أَقْرب إلَيِه ِمن غَيِرِه وِإنْ سفَلَ 

  

   خوات الد األوة وأوخم بنات اإل أحدهما وهن أوبويله ثم ولد األقو 

يعِني أَنهم أَولَى ِمن أَولَاِد الْجد وهم الْعمات ومن شاكَلَهم ِمن ذَِوي الرِحِم ِمن أَولَاِد الْجد أَِب الْأُم ِلأَنَّ الِْإخوةَ أَقْرب إلَى 
 كَأَولَاِد ابِنِه أَما إذَا ترك جده أَبا أُمِه وابنةَ أَِخيِه ِلأُمِه فَالْمالُ ِللْجد أٍَب الْأُم الْميِت ِمن هؤلَاِء فَكَذَِلك أَولَادهم أَقْرب إلَيِه

   ِعند أَِبي حِنيفَةَ وقَالَا هو ِلابنِة الْأَِخ ِمن الْأُم وكَذَِلك رِوي عن أَِبي حِنيفَةَ ِفي ابنِة

   ِللْأَِب والْأُم أَو ِللْأَِب أَنَّ الْمالَ ِللْجد أَِبي الْأُم ِلأَنَّ ِللْجد أَِبي الْأُم ِولَادا فَهو أَولَىالْأُخِت 

  

   مسائل  

 أُخرى أَو هما ِلِبنٍت واِحدٍة فَالْمالُ بينهما ِبنت ِبنٍت وابن ِبنِت ِبنٍت الْمالُ ِلِبنِت الِْبنِت ِلأَنها أَقْرب ، ابن ِبنٍت وِبنت ِبنٍت
 ِبرتعي هأَن فوسأَِبي ي داِت ِعننلَاِد الْبلُ ِفي أَوالْأَص ِدينجلِْبِه قَالَ الْخص ا ِمنتِبنا وناب كرت هِن كَأَنيثَيظِّ الْأُنِللذَّكَِر ِمثْلُ ح

نَ ويقَسم ِبالْأَبداِن إنْ كَانوا كُلُّهم ذُكُورا فَالْمالُ بينهم ِبالسِويِة وِإنْ كَانوا مختِلِطني فَالْمالُ بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأَبدا
فَِإنْ كَانَ أَولُ الِْخلَاِف يقَع ِبالْأَبداِن فَِإنه يكُونُ بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن ومحمد يعتِبر ِفي أَولَاِد الْبناِت أَولَ الِْخلَاِف 

يب وٍت فَهِبن نابٍت وِبن تِبن كرإذَا ت هانيِل باثَ الْأَصِمري مِطي لَهعِل يِفي الْأَص ِإنْ كَانَ الِْخلَافِن ويثَيا ِللذَّكَِر ِمثْلُ الْأُنمهن
حظِّ الْأُنثَييِن أَما علَى قَوِل أَِبي يوسف فَلَا يشِكلُ ؛ ِلأَنه يعتِبر الْأَبدانَ وأَحدهما ذَكَر والْآخر أُنثَى وكَذَا ِعند محمٍد ِلأَنَّ 

ت لَواِن ودِبالْأَب قَعلَ الِْخلَاِف وِن أَويثَيظِّ الْأُنا ِللذَّكَِر ِمثْلُ حمهنيالُ بالْم فوسأَِبي ي دٍت فَِعنِن ِبناب تِبنٍت وِت ِبنِبن ناب كر
ِبنِت وثُلُثَاه ِلِبنِت ابِن الِْبنِت ؛ ِلأَنه يعتِبر ثُلُثَاه ِلابِن ِبنِت الِْبنِت وثُلُثُه ِلِبنِت ابِن الِْبنِت وِعند محمٍد ثُلُثُ الْماِل ِلابِن ِبنِت الْ

أَولَ الِْخلَاِف وكَذَِلك هذَا ِفي أَولَاِد الْأَخواِت وبناِت الِْإخوِة كَما إذَا ترك ابن أُخٍت وِبنت أٍَخ ِكلَاهما ِلأٍَب وأُم علَى قَوِل 
  .كَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن أَِبي يوسف ِللذَّ

  .وِعند محمٍد لَهما ِمرياثُ أَصِلِهما ثُلُثَاِن ِلِبنِت الْأَِخ وثُلُثٌ ِلابِن الْأُخِت 

  

   عمات خاالت والوال والخم األ أحدهما وهه أو أبويله ثم ولد أبويقو 

دعِه بإلَي بلَاِء أَقْرؤةٌِلأَنَّ همع عمتِإنْ اجا ونذَكَر نم    

 نم ِصيبٍة ناِحدفَكَانَ ِلكُلِّ و الَةَ ِبالْأُمالْخِلي ِبالْأَِب ودةَ تمِة ِلأَنَّ الْعمِللْع ثُلُثَاهو الْأُمالْأَِب و الَِة ِمناِل ِللْخالَةٌ فَثُلُثُ الْمخو
كرِإنْ تِلي ِبِه ودِة تبصِزلَِة الْعنِبم مالْعاِن ودِرثُونَ ِبالْأَبي مه؛ ِلأَن الْأُم ِمن ماِقي ِللْعالْباِل الثُّلُثُ والًا ِلأٍَب فَِللْخخو ا ِلأُممع 

ا وِإنْ ترك ثَلَاثَ بناٍت أَخواٍت متفَرقَاٍت أَو ثَلَاثَةَ بِني أَخواٍت والْخالُ ِبمنِزلَِة الْأُم وِللْأُم الثُّلُثُ وِللْعم ما بِقي كَذَِلك هذَ
ولَاِد متفَرقَاٍت فَالْأَصلُ ِعند أَِبي حِنيفَةَ ومحمٍد أَنهم يعطَونَ ِمرياثَ أَصِلِهم ِلأَولَاِد الْأَخواِت ِمن الْأَِب والْأُم النصف وِلأَ
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الْأَخواِت ِمن الْأَِب السدس تكِْملَةَ الثُّلُثَيِن وِلأَولَاِد الْأَخواِت ِمن الْأُم السدس ِمرياثَ أَصِلِهم والْباِقي رد علَيِهم علَى قَدِر 
  .أَنِصباِئِهم فَيكُونُ بينهم علَى خمسٍة 

فوسو يقَالَ أَبٍة واِحدِلي ِبِه كُلُّ ودت ناِن ِبمِبرتعا يمهو بفَالْأَقْر بالْأَقْر ِبرتعي ه؛ ِلأَن الْأُمِت ِللْأَِب ولَِد الْأُخاثُ ِلوالِْمري 
ِإنه يعتِبر ِفيِهن الْأَقْرب فَالْأَقْرب ِبالِْإجماِع ، وأَما ِمنهن فَجعلَ ِلكُلِّ واِحدٍة ما كَانَ ِلأُمها ، وأَما الْعمات والْخالَات فَ

 نهلَادأَو.  

ثَلَاثُ خ هانياِت بولَاِد الْأَخأَواِت ونلَاِد الْبا ِفي أَونا ذَكَرٍد كَممحم دِعناِن ودِبالْأَب مقَسي فوسِل أَِبي يلَى قَوالَاٍت فَع
متفَرقَاٍت الْمالُ ِللْخالَِة ِمن ِقبِل الْأَِب والْأُم إجماعا ِلأَنها أَقْرب وِإنْ ترك ثَلَاثَةَ أَخواٍل متفَرِقني فَالْمالُ كُلُّه ِللْخاِل ِمن ِقبِل 

ِفي درجٍة واِحدٍة فَالْمالُ بينهما ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن وِإنْ ترك ثَلَاثَ عماٍت الْأَِب والْأُم ولَو ترك خالًا وخالَةً ِكلَاهما 
   متفَرقَاٍت فَالْمالُ كُلُّه ِللْعمِة ِمن ِقبِل الْأَِب والْأُم ِلأَنها أَقْرب ولَو ترك عمةً وخالَةً

مالَِة ِلأَنَّ ِللْعالُ ِللْخٍة الْممع نابالَةً وخ كرِإنْ تِة ومالثُّلُثَاِن ِللْعاِل والًا فَالثُّلُثُ ِللْخخةً ومع كرت لَوالَِة الثُّلُثُ وِللْخِة الثُّلُثَاِن و
 وابن خالَةً فَعلَى قَوِل أَِبي يوسف الْمالُ بينهما ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن وِعند ابن الْعمِة أَبعد ِفي الدرجِة وِإنْ ترك ابنةَ خاٍل

ناب كرِإنْ تِلِه واثَ أَصا ِمريمهاِحٍد ِمنِرثُ كُلُّ والَِة يِن الْخالثُّلُثُ ِلاباِل وِة الْخنٍد الثُّلُثَاِن ِلابمحم الُ كُلُّهٍة الْممع نابو مةَ ع
   ِلِبنِت الْعم ِلأَنها ِمن أَولَاِد الْعصبِة والْآخر ِمن أَولَاِد ذَِوي الْأَرحاِم

  

   لى بوارث  أد منالهمتوى وارثان في درجة واحدة فأوله وإذا اسقو 

ابو مةَ عناب كرتو اتٍل مجِت كَرالُ ِلِبنٍن فَالْمِت ابِبن تِبنٍت وِت ِبنِبن تِبن كرت كَذَا لَوو مِت الْعِلِبن الُ كُلُّهٍة الْممع ن
  .ِبنِت اِلابِن 

  

    عدهم أبلى من أوربهمله وأققو 

لْأُم ثُم أَولَاد الْبناِت ثُم أَولَاد الْأَخواِت وبنات الِْإخوِة ثُم الْعمات والْخالَات فَِعند أَِبي حِنيفَةَ أَقْرب ذَِوي الْأَرحاِم الْجد أَبو ا
 نهلَادأَو ثُم  

   ت خخ واأل ولد األلى منم أوله وأبو األقو 

 اهنيب قَدِنيفَةَ وأَِبي ح دذَا ِعنهو.  

  

   مواالة يرث لى ال عصبة سواه ومو يكنم ذوي السهام إذا لم سهفاضل منتق أحق بالمعله والقو 

 اثُهِمري اِلكقَالَ ما وندِعن لَه اثُهفَِمري هرغَي اِرثَ لَهلَا وو وتمي ثُم هاِقدعياِليِه وويِل وجِد الرلَى يع ِلمسلُ يجالر وهو
   مسِلِمنيِللْ
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   ن اله فماله لالبن مواله وابتق أبا مومعله وإذا ترك القو 

  .ِعندهما 

  وقَالَ أَبو يوسف هو بينهما ِللْأَِب السدس والْباِقي ِلِلابِن 

   د أبي حنيفة جد عنمال للاله فالاله وأخ مو ترك جد موله فإنقو 

  صِلِه أَنَّ الِْإخوةَ لَا يِرثُونَ مع الْجد شيئًا فَكَذَا ِفي الْولَاِء ِلأَنَّ ِمن أَ

  .له قو 
   نهما وقال أبو يوسف ومحمد وهو بي

 لُهلَاِء قَواِث فَكَذَا ِفي الْوِفي الِْمري هاِركُونشةَ يوا أَنَّ الِْإخِلِهمأَص ِلأَنَّ ِمن  

    يوهب والء والوال يباع ال 

بوهلَا يو اعبلَا ي بسالنِب وسِة النمةٌ كَلُحملُح ه؛ ِلأَن   

  

   فرائض حساب ال 

 اللَّه هِحمقَالَ ر  

   ن ني اثلها منف وما بقي فأص نصف أوف ونصألة نصمسإذا كان في ال 

  .أٍَب والثَّاِني كَزوٍج وعم فَالْأَولُ كَزوٍج وأُخٍت ِلأٍَب وأُم أَو ِل

  

    ثالثة لها من ثلثان وما بقي فأصله وإذا كان فيها ثلث وما بقي أوقو 

 معِن ويتنالثَّاِني كَابو معو لُ كَأُمفَالْأَو.  

  

   بعة  أرلها منف فأصع ونص ربع وما بقي أوله وإذا كان فيها ربقو 

  .كَزوجٍة وعصبٍة والثَّاِني كَزوٍج وِبنٍت الْأَولُ 
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    ثمانية لها منف وما بقي فأصن ونص ثمن وما بقي أو كان فيها ثمله وإنقو 

 تِبنٍة وجوةُ كَزالثَّاِنيٍن وابٍة وجوفَالْأُولَى كَز.  

  

    ستة نلها مف وسدس فأص نصف وثلث أو كان فيها نصله وإنقو 

  .فَالْأُولَى كَأُم وأُخٍت ِلأٍَب وأُم أَو ِلأٍَب والثَّاِنيةُ كَأُم وِبنٍت 

  

   رة عة وعشعة وثمانية وتسله وتعول إلى سبقو 

والثَّاِني كَزٍة وعبولُ إلَى سعِذِه تِلأٍَب فَه ِن أَويوِن ِلأَبيتأُخٍج وولُ كَزولُ إلَى فَالْأَوعِذِه تفَه أٍَخ ِلأُمو أُمِن ِلأٍَب ويتأُخٍج و
ثَماِنيٍة والثَّاِلثُ كَزوٍج وأُختيِن ِلأٍَب وأُم وأَخويِن ِلأُم فَهِذِه تعولُ إلَى ِتسعٍة والراِبع كَما لَو كَانَ مع هؤلَاِء أُم فَِهي تعولُ 

شٍة إلَى عر.  

  

   ر ذلك له وال تعول إلى غيقو 

 ِحقِّنيتسِق الْمايضت داِئِض ِعنةُ ِفي الْفَراديالز ولُ هوالْع.  

  

    عشر ني اثلها من سدس فأصع ثلث أوله وإذا كان مع الربقو 

ٍت ِلأُمأُخٍة وجوالثَّاِني كَزو أُمٍة وجولُ كَزفَالْأَو.   

  

   عة عشر سة عشر وسبله وتعول إلى ثالثة عشر وخمقو 

فَاَلَِّتي تعولُ إلَى ثَلَاثَةَ عشر زوج وأُم وابنتاِن واَلَِّتي تعولُ إلَى خمسةَ عشر زوجةٌ وأُختاِن ِلأَبويِن أَو ِلأٍَب وأُختاِن ِلأُم واَلَِّتي 
ولُ إلَى سعإذَا كَانَت رشةَ ععب   

لَاِء أُمؤه عم   

  

   رين بعة وعش أرلها من ثلثان فأصله وإذا كان مع الثمن سدسان أوقو 

  .فَالْأَولُ كَزوجٍة وأَبويِن وابٍن والثَّاِني كَزوجٍة وابنتيِن 
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   رين عة وعشله وتعول إلى سبقو 

نابٍة وجوا كَزعسا تهنثُم ادِر فَقَالَ عبلَى الِْمنع وها وِبه ابأَج ههجو اللَّه ما كَرِليةَ ِلأَنَّ عِريبى الِْمنمسِذِه تهِن ويوأَبِن ويت
لْحق قَطْعا ويجِزي كُلَّ نفٍْس ِبما تسعى وِإلَيِه الْمآب وذَِلك أَنه كَانَ يخطُب خطْبةً أَولَها الْحمد ِللَِّه الَِّذي حكَم ِبا
  .والرجعى فَلَما سِئلَ قَالَ عاد ثُمنها تسعا واستمر علَى الْخطْبِة 

  

  عددهمرب فاضهمعلي هم سهام كل فريق منقسم تن لم وإن صحتورثة فقدألة على المس القسمتله وإذا انقو 
   ألة مسه ال من صحت عائلة فما خرجت كانتها إنفريضة وعولل الفي أص

أَصِل الْمسأَلَِة كَامرأٍَة وأَخويِن ِللْمرأَِة الربع سهم وِللْأَخويِن ما بِقي وهو ثَلَاثَةُ أَسهٍم لَا ينقَِسم علَيِهما فَاضِرب اثْنيِن ِفي 
تكُونُ ثَماِنيةً وِمنها تِصح وقَولُه وعولُها إنْ عالَت كَما إذَا كَانت الْفَِريضةُ زوجا وثَلَاثَ أَخواٍت ِلأٍَب وأُم أَو ِلأٍَب أَصلُها 

ِعشاِحٍد وو ِمن ِصحتٍة وعبولُ إلَى سعتٍة وِست ِمنِرين   

  

   ألة مسل ال في أصق عددهمت وف ضرب عددهم وافق سهامهمله فإنقو 

ِهملَيع قَِسمنٍم لَا تهثَلَاثَةُ أَس ِقيا باِم ممِللْأَعو مهس عبأَِة الرراٍم ِللْممِة أَعِستأٍَة وركَام هِمن ِصحأَلَةُ تسلَغَ فَالْما بفَم لَِكنو 
يواِفق ما ِفي أَيِديهم عدد رُءوِسِهم ِبثُلٍُث وثُلٍُث فَاضِرب ثُلُثَ عدِدِهم وهو اثْناِن ِفي أَصِل الْمسأَلَِة فَتكُونُ ثَماِنيةً وِمنها 

    سهمتِصح ِللزوجِة الربع سهماِن وِللْأَعماِم ِستةٌ ِلكُلِّ واِحٍد

  

فريق الثالث تمع في الخر ثم ما اجن في اآلفريقي أحد الربثر فاض أك أوهمن من سهام فريقيقسم ين لمله فإنقو 
   ألة مسل التمع في أصثم ما اج

ع ياثْن ا ِمنلُهأَص معو ٍة ِلأُموثَلَاثَِة إخاٍت ودِس جمخِن ويتجواِن كَزمهس سداِت السدِللْجثَلَاثَةٌ و عبِن الريتجوِللز رش
 وهو وِللِْإخوِة ِللْأُم الثُّلُثُ أَربعةٌ وِللْعم ما بِقي وهو ثَلَاثَةٌ وانكَسر علَى الزوجتيِن والْجداِت والِْإخوِة فَاضِرب عدد الزوجتيِن

اثْناِن ِفي عدِد الْجداِت يكُونُ عشرةً ثُم اضِرب الْعشرةَ ِفي ثَلَاثٍَة عدد الِْإخوِة يكُونُ ثَلَاِثني ثُم اضِرب الثَّلَاِثني ِفي أَصِل 
ا تهِمنو نيِستكُونُ ثَلَاثَِمائٍَة وي رشا عاثْن ِهيأَلَِة وسِن الْميتجوِللز ا ِفي ثَلَاِثنيوبرضِة مٌء ِفي الْفَِريضيش لَه نقُولُ من ثُم ِصح

ونُ ِستني ثَلَاثَةٌ ِفي ثَلَاِثني يكُونُ ِتسِعني وهو الربع ِمن الْجِميِع ِلكُلِّ واِحٍد خمسةٌ وأَربعونَ وِللْجداِت سهماِن ِفي ثَلَاِثني يكُ
ِلكُلِّ واِحدٍة اثْنا عشر وِللِْإخوِة أَربعةٌ ِفي ثَلَاِثني يكُونُ ِمائَةً وِعشِرين ِلكُلِّ واِحٍد أَربعونَ وِللْعم ثَلَاثَةٌ ِفي ثَلَاِثني يكُونُ 

   ِتسِعني فَذَِلك كُلُّه ثَلَاثُِمائٍَة وِستونَ
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   ألة مسل الن في أصني اثربن فاضن وأخويرأتيخر كام اآلزأ أحدهما عنداد أجع األاوت تسله فإنقو 

ثَلَاثَةٌ م وهو ِقيا بِن ميوِللْأَخا وِهملَيع كَِسرنم مهس عبِن الريتجوٍة ِللزعبأَر ا ِمنلُهاثُلُ فَأَصمى التمسذَا يها وضأَي كَِسرن
  .وأَحد الْعدديِن يغِنيك عن الْآخِر فَاضِرب اثْنيِن ِفي أَربعٍة يكُونُ ثَماِنيةً ِللزوجتيِن سهماِن وِللْأَخويِن ِستةٌ 

  

بعة رت األن إذا ضربوة وأخويبع نسقل كأر األثر عنكزأ األخر أج اآلءا منن جزعددي كان أحد الله وإنقو 
   ن خوي عدد األزأك عنأج

وهذَا يسمى الْمتداِخلَ فَتقُولُ أَصلُ الْمسأَلَِة ِمن أَربعٍة ِللزوجاِت سهم منكَِسر علَيِهم وِللْأَخويِن ثَلَاثَةٌ منكَِسرةٌ أَيضا 
ِب الْأَررِن ِبضغتا فَاسِن اثْنيوِللْأَخةٌ وعباِت أَرجوِللز رشةَ عكُونُ ِستٍة فَتعبةَ ِفي أَرعبالْأَر ِربا فَاضلَاِن ِفيهخدِن ييِة ِلأَنَّ اِلاثْنعب

رشع   

  

   خر ق أحدهما في جميع اآلت وفخر ضربن موافقا لآلعددي كان أحد الله فإنقو 

ا اجفَم فِنص ِرباِف فَاضصةَ ِبالْأَنعبالْأَر اِفقوةُ تتاٍم فَالسمِة أَعِستٍت وأُخٍة ووِع ِنسبأَلَِة كَأَرسِل الْمِفي أَص هِربفَاض عمت
  .يةً وأَربِعني وِمنها تِصح أَحِدِهما ِفي جِميِع الْآخِر ثُم ما اجتمع ِفي أَصِل الْمسأَلَِة يكُونُ ثَماِن

  

فريضة ه ال منتمع على ما صحت ما اجسم سهام كل وارث في التركة ثم اقربألة فاضمس الله فإذا صحتقو 
   وارث رج حق ذلك اليخ

 النصف وِللْأَعماِم سهم منكَِسر علَيِهم وهو ِستةٌ فَاضِرب ِلأَنك تقُولُ أَصلُ الْمسأَلَِة ِمن أَربعٍة ِللزوجاِت الربع وِللْأُخِت
ِنصف عدِد الزوجاِت ِفي عدِد الْأَعماِم يكُونُ اثْنا عشر ثُم ِفي الْفَِريضِة يكُونُ ثَماِنيةً وأَربِعني ِللزوجاِت اثْنا عشر وِللْأُخِت 

أَررشا عاِم اثْنمِللْأَعونَ ورِعشةٌ وعب   

  

قسم على عدد رءوس ول ينميت األ ال كان نصيبه منورثة فإن التركة حتى مات أحد السم تق لمله فإنقو 
ناها ثم ميت الثاني بالطريقة التي ذكرت فريضة ال صححقسم ين لمألة وإنمسه ال من صحته وقدسمورثته فاق

   ه فريضته  منميت الثاني توافق ما صحت سهام ال يكنرى إذا لمخن في األألتيمسدى الت إحضرب

إخوِتِه فَِإنَّ كَزوجٍة وأُخٍت ِلأٍَب وأُم وأَربعِة أَعماٍم ثُم لَم تقْسم التِركَةُ حتى مات أَحد الْأَعماِم ولَيس لَه واِرثٌ ِسوى 
الْمسأَلَةَ الْأُولَى ِمن أَربعٍة ِللزوجِة سهم وِللْأُخِت سهماِن وِللْأَعماِم سهم منكَِسر علَيِهم فَاضِرب أَربعةً ِفي أَربعٍة يكُونُ ِستةَ 

ةٌ واِنيِت ثَمِللْأُخةٌ وعبِة أَرجوِللز رشلَا ع مهِدِه سِبيالثَّلَاثَةَ و هتوإخ لَّفخو مهدأَح اتم مهاِحٍد سةٌ ِلكُلِّ وعباِم أَرمِللْأَع
ِصحا تهِمنو ِعنيبأَرةً واِنيكُونُ ثَمي رشةَ عثَلَاثَةٌ ِفي ِست ِهيو هأَلَتسم ِربثَِتِه فَاضرلَى وع قَِسمنةٌ ِفي ثَلَاثٍَة يعبِة أَرجوِللز 

يكُونُ اثْني عشر وهو ربع الْجِميِع وِللْأُخِت ثَماِنيةٌ ِفي ثَلَاثٍَة ِبأَربعٍة وِعشِرين وهو النصف يبقَى اثْنا عشر بين بِقيِة الْورثَِة 
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  .ِلكُلِّ واِحٍد أَربعةٌ 

  

ألتان فكل مسه ال منتمع صحتولى فما اجألة الثانية في األمسق ال وفرب موافقة فاض سهامهم كانته فإنلقو 
خذه ألة يأمس الء من له شيألة الثانية وكل منمسق الروبا في وفخذه مضولى يأألة األمس الء من له شيمن
   ميت الثاني ق تركة الروبا في وفمض

 ِرباِف فَاضصافَقَاِن ِبالِْإنوتيٍة وعبأَر ا ِمنلُهأَص ِننيةَ بعبأَر لَّفخو جوالز اتم ٍة ثُمعبأَر ِمن ِصحاِن توأَخو جوز ِمثَالُه
ِصحت هِمنةً واِنيكُونُ ثَمِر يِميِع الْآخِفي ج ِدِهمدع فِنص   

سةٌالْمعبِج أَرولَاِد الزِلأَوةٌ وعبِن أَريواِن ِللْأَخأَلَت   

  

ه  منت ما صحتهم قسم حبات الدررفة نصيب كل واحد منت معمناسخة وأردألة ال مسله وإذا صححتقو 
    سهام كل وارث حبة ت له منبعين فما خرج أخذألة على ثمانية وأرمسال

جوز هتورلُ صالْأَو تيالْم ملَّفَهخ الَِّذين مها ودجةً ودجا وأَبا وناب لَّفخو ناِلاب اتم ثُم رشع ياثْن ِمن ناباِن ووأَبو 
ي الْأُولَى يكُونُ اثْنيِن وسبِعني ِللْأَِب ِفي الْأُولَى اثْنا وِبيِدِه خمسةٌ ِمن اثْني عشر وأَصلُ فَِريضِتِه ِمن ِستٍة فَاضِرب الثَّاِنيةَ ِف

نَ عشر ولَيس لَه ِفي الثَّاِنيِة شيٌء ؛ ِلأَنه أَبو أُم وِللْأُم سبعةَ عشر وِللزوِج ِفي الْمسأَلَتيِن وهو الْأَب ِفي الثَّاِنيِة ثَلَاثَةٌ وِعشرو
وِلِلابِن ِفي الثَّاِنيِة ِعشرونَ فَاقِْسم ِسهام الْمسأَلَِة علَى حباِت الدرهِم وِهي ثَماِنيةٌ وأَربعونَ يخرج ِنصف السهاِم ِستةٌ 

 السهاِم أَربعةٌ وِعشرونَ يقَاِبلُها ثُلُثُ الدرهِم وهو ِستةَ عشر وثَلَاثُونَ يقَاِبلُ ذَِلك ِنصف الدرهِم وهو أَربعةٌ وِعشرونَ وثُلُثُ
 أَسهٍم كُلُّ سهٍم ثُلُثَا حبٍة وِللثَّلَاثَِة الْأَسهِم حبتاِن والربع ثَماِنيةَ عشر والداِنق اثْنا عشر والثُّمن ِتسعةٌ والِْقرياطُ ِستةُ

  .والطَّسوج وهو ِنصف الِْقرياِط وهو حبتاِن وثَلَاثَةُ أَسهٍم والْحبةُ سهم وِنصف وِلكُلِّ سهٍم ثُلُثَا حبٍة 

ذَِلكو رشةَ ععبس ِللْأُمو اِنقد ذَِلكا ومهس رشا عقُلْت إنَّ ِللْأَِب اثْن قَدا واثْن اِنقٍة ِلأَنَّ الدبثُلُثُ حاٍت وبثَلَاثُ حو اِنقد 
عشر بِقي خمسةٌ قَاِبلْها ِبثُلُثَيها كَما قَابلْت ِستةً وثَلَاِثني ِبأَربعٍة وِعشِرين وقَابلْت أَربعةً وِعشِرين ِبِستةَ عشر فَيقَابلُ كُلُّ 

ِبثُلُثَيِه فَِإنْ قَابلْت خمسةً ِبثُلُثَيها كَانَ ثُلُثَاها ثَلَاثَةً وثُلُثًا كَما ذُِكر وِللزوِج ربع ِدرهٍم وثَلَاثُ حباٍت وثُلُثُ حبٍة وِلابِن شيٍء 
   اِلابِن

 مهِدر ذَِلك ِميعٍة فَجبثُلُثُ حةٌ وبحٍم وهِدر عبر اِنقالد ِركَِة ثُمالت ٍء ِمنيكُلُّ ش مقْسيلَّةُ والْغ مقْست ِب ذَِلكسلَى حعو
ِنق أَربعةُ سدس ِدرهٍم وسدس ثَماِنيٍة وأَربِعني ثَماِنيةٌ ِحصتها ِمن ِسهاِم اثْنيِن وسبِعني اثْنا عشر والطَّسوج حبتاِن والدا

طَساِسيج والِْقرياطُ ِنصف داِنٍق ويعتبر ِبالِْقرياِط ِنصف سدِس الدرهِم وأَهلُ الِْعراِق يسمونَ ِنصف سدِس الدرهِم ِقرياطًا 
ق ثَماِنيةُ حباٍت والْمراد حبةُ الشِعِري الْمتوسِط الَِّتي لَم تقَشر لَِكن وهو أَربع حباٍت وقَد يقَالُ الدرهم ِستةُ دواِنق والداِن

وأَبو جوز هتورقُولَ صذَا أَنْ ته ِمن بأَقْرثَاِقيلَ وِة معبنُ سزو اِهمرِة درشكُلُّ عطَالَ وو قا دا مهفَيطَر ِمن قُِطع ناباِن و
ِمن اثْني عشر ِللزوِج الربع ثَلَاثَةٌ وِللْأَِب السدس اثْناِن وِللْأُم السدس اثْناِن ويبقَى ِلِلابِن خمسةٌ ثُم مات اِلابن وخلَّف ابنا 
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الْأُم ِهيةٌ ودجِفي الْأُولَى و جوالز وها وأَبو قَِسمنلَا تو افَقوةٌ لَا تسمِدِه خِبيو اتم موي اتمٍة وِست ِمن هتِفي الْأُولَى فَِريض 
لَى والثَّاِنيةُ ثَلَاثَةٌ وِعشرونَ فَاضِرب الْفَِريضةَ الثَّاِنيةَ ِفي الْأُولَى تكُونُ اثْنيِن وسبِعني وِمنه تِصح الْأُولَى والثَّاِنيةُ ِللزوِج ِمن الْأُو

وِللْأُم ِمن الْأُولَى والثَّاِنيِة سبعةَ عشر وِللْأَِب ِفي الْأُولَى اثْنا عشر ولَا شيَء لَه ِفي الثَّاِنيِة ؛ ِلأَنه أَبو أُم وِلِلابِن الْهاِلِك الثَّاِني 
  . وسبعونَ ِعشرونَ فَذَِلك اثْناِن

 ِعنيبسِن ويلَى اثْنع هاقِْسمو ِعنيبأَرٍة واِنياِرٍث ِفي ثَمكُلِّ و ِصيبن ِربونَ فَاضعبأَرةٌ واِنيِم ثَمهراِت الدبت أَنَّ حِلمع قَدو
ةً وبح رشع دأَح ِللْأُماٍت وبانُ حِللْأَِب ثَم ِصحةَ ترشِن ثَلَاثَ عِن اِلابِلابٍة وبثُلُثُ حةً وبح رشةَ عسمِج خوِللزٍة وبثُلُثُ ح

   حبةً وثُلُثُ حبٍة

 ثُلُثًا الْفَِريضةُ وِهي اثْناِن وسبعونَ فَتسِقطُ فَِلذَِلك كُلِِّه ثَماِنيةٌ وأَربعونَ حبةً وامِتحانه أَنْ تقُولَ التِركَةُ وِهي ثَماِنيةٌ وأَربعونَ
 وهو ونَ ثُلُثَهرِعشثَلَاثَةٌ و وهِج ووِصيِب الزن قَطْت ِمنِركَِة فَِإنْ أَسالت ِمن هِصيبن وفَه ِقيا بفَم اِرٍث ثُلُثَهاِم كُلِّ وِسه ِمن

ِقيثُلُثَاِن بةٌ وعبلَى سع لَّى اللَّهصو لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهاِرٍث وكَذَا كُلُّ وِركَِة والت ِمن هِصيبن وهثُلُثٌ وو رشةَ عسمخ 
 وكُلَّما غَفَلَ عن ِذكِْرِه الْغاِفلُونَ والْحمد ِللَِّه سيِدنا محمٍد خيِر خلِْقِه وآِلِه وصحِبِه وسلَّم تسِليما كُلَّما ذَكَره الذَّاِكرونَ

   رب الْعالَِمني حمدا داِئما أَبدا

 
 



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1158

  

  الفهرس
  

 2......................................................................................................................املقدمة

 3..............................................................................................................ِكتاب الطَّهارِة

 67.............................................................................................................ِكتاب الصلَاِة

 203............................................................................................................ِكتاب الزكَاِة

 242............................................................................................................ِكتاب الصوِم

جالْح اب265............................................................................................................ِكت 

 331............................................................................................................ِكتاب الْبيوِع

 396............................................................................................................ِكتاب الرهِن

 420...........................................................................................................ِكتاب الْحجِر

ِر  437............................................................................................................ِكتاب الِْإقْرا

 457...........................................................................................................ِكتاب الِْإجارِة

 484...........................................................................................................ِكتاب الشفْعِة

 503..........................................................................................................ِكتاب الشِركَِة

 513.........................................................................................................ِكتاب الْمضاربِة

 525...........................................................................................................ِكتاب الْوكَالَِة

 546...........................................................................................................ِكتاب الْكَفَالَِة

 555...........................................................................................................ِكتاب الْحوالَِة

 559...........................................................................................................ِكتاب الصلِْح

 570.............................................................................................................ِكتاب الِْهبِة

 585...........................................................................................................ِكتاب الْوقِْف

 593..........................................................................................................ِكتاب الْغصِب

 605...........................................................................................................ِكتاب الْوِديعِة

 611...........................................................................................................ِكتاب الْعاِريِة

 617...........................................................................................................ِكتاب اللَِّقيِط

 621............................................................................................................ِكتاب اللُّقَطَِة

 625...........................................................................................................ِكتاب الْخنثَى

 629..........................................................................................................ِكتاب الْمفْقُوِد

 631............................................................................................................ِكتاب الِْإباِق



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1159

 634.....................................................................................................ِكتاب إحياِء الْمواِت

 638..........................................................................................................ِكتاب الْمأْذُوِن

 647.........................................................................................................مزارعِةِكتاب الْ

 652..........................................................................................................ِكتاب الْمساقَاِة

 654...........................................................................................................ِكتاب النكَاِح

 694..........................................................................................................ِكتاب الرضاِع

 701...........................................................................................................ِكتاب الطَّلَاِق

 732...........................................................................................................ِكتاب الرجعِة

 740............................................................................................................ِكتاب الِْإيلَاِء

 747............................................................................................................ِكتاب الْخلِْع

 753...........................................................................................................ِكتاب الظِّهاِر

 764............................................................................................................ِكتاب اللِّعاِن

 771............................................................................................................ِكتاب الِْعدِد

 787..........................................................................................................ِكتاب النفَقَاِت

 806.............................................................................................................ِكتاب الِْعتِق

 821............................................................................................................ِكتاب التدِبِري

 830.........................................................................................................ِكتاب الْمكَاتِب

 841............................................................................................................ِكتاب الْولَاِء

 846.........................................................................................................ِكتاب الِْجناياِت

 862...........................................................................................................ِكتاب الدياِت

 891..........................................................................................................ِكتاب الْمعاِقِل

 894..........................................................................................................ِكتاب الْحدوِد

 921.............................................................................................ِكتاب السِرقَِة وقُطَّاِع الطَِّريِق

 938...........................................................................................................ِكتاب الْأَشِربِة

 942...................................................................................................ِكتاب الصيِد والذَّباِئِح

 957..........................................................................................................تاب الْأُضِحيِةِك

 964...........................................................................................................ِكتاب الْأَيماِن

 995..........................................................................................................ِكتاب الدعوى

 1038............................................................................................ِكتاب الرجوِع عن الشهادِة

 1044..................................................................................................ِكتاب آداِب الْقَاِضي

 1055.........................................................................................................ِكتاب الِْقسمِة

 1065.........................................................................................................ِكتاب الِْإكْراِه



 أبو بكر بن علي الزبيدي-اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري                1160

 1070..........................................................................................................ِكتاب السيِر

 1106.................................................................................................ِكتاب الْحظِْر والِْإباحِة

 1116........................................................................................................ِكتاب الْوصايا

 1140........................................................................................................ِكتاب الْفَراِئِض

 1158...............................................................................................................الفهرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

To PDF: www.al- m ostafa.com  

  


	Document
	  ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﺎﻬﻁﻟﺍ

	 ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	   ﺎﻬﻴﻔﺨﻴﻭ ﻡﺘﺅﻤﻟﺍ 
	   ﻪﻋ
	   ﻩﺎﻨﺩﺃ ﻙﻟﺫﻭ ﺎﺜﻼﺜ ﻡﻴﻅﻌﻟﺍ ﻲﺒﺭ ﻥﺎﺤﺒﺴ ﻪﻋﻭﻜﺭ ﻲﻓ
	   ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺯﺎﺠ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ
	   ﺭﺫﻋ ﻥﻤ ﻻﺇ ﻑﻨﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺯﻭﺠ
	   ﻩﺎﻨﺩﺃ ﻙﻟﺫﻭ ﺎﺜ
	   ﺽﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻴﺩﻴﺒ ﺩﻤﺘﻌﻴ ﻻﻭ 
	   ﻪﻴﺫﺨﻓ ﻰﻠﻋ ﻪﻴﺩﻴ ﻊﻀﻭﻭ : 
	   ﻰﻟﻭﻷﺍ 
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﺼ
	   ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﺃ ﻪﺒﺸﻴ ﺎﻤﺒ ﺎﻋﺩﻭ : ﻩ
	   ﺓﺭﻭﺜﺄﻤﻟﺍ ﺔﻴﻋﺩﻷﺍﻭ :
	   ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻡﻼﻜ ﻪﺒﺸﻴ ﺍ
	   ﻙﻟﺫ 
	   ﺎﻤﺎﻤﺇ ﻥﺎﻜ ﻥﺇ ﺀﺎﺸﻌﻟﺍﻭ ﺏﺭﻐﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻴﻟﻭﻷﺍ ﻥﻴﺘﻌﻜﺭﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺭﺠﻔﻟﺍ 
	   ﻡﻼﺴﺒ ﻥﻬﻨﻴﺒ ﻝﺼﻔﻴ ﻻ ﺕ
	   ﺕﻨﻗ
	   ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺓﺀﺍﺭﻘﻟﺍ ﻡﺴ
	   ﺔﻌﺒﺎﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺔﻴﻨ ﻥﻴﺘﻴﻨ ﻰﻟﺇ ﺝﺍ
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟ ﻡﻫﺅﺭﻗﺃ
	   ﺎﻨﺯﻟﺍ ﺩﻟﻭﻭ : ﻪﻟ
	   ﻪﺘﻼﺼ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﺩﺴﻓﺃ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ ﻥﺎﻜﺭﺘﺸﻤ ﺎﻤﻫﻭ ﻝﺠﺭ ﺏﻨﺎﺠ ﻰﻟﺇ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﺕﻤﺎﻗ ﻥ
	   ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺭﻭﻀﺤ ﺀﺎﺴﻨﻠﻟ ﻩﺭﻜﻴﻭ : ﻪﻟﻭ
	   ﻲﻤﺃ
	   ﻝﻔﻨﺘﻤﻟﺍ ﻑﻠﺨ ﺽﺭ
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺩﺎﻋﺃ ﺓﺭﺎﻬﻁ ﺭﻴﻏ ﻰﻠﻋ ﻪﻨﺃ ﻡﻠﻋ ﻡﺜ ﻡ
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺓﺭﻤ ﻪﻴﻭﺴﻴﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﺩﻭﺠﺴﻟﺍ ﻪﻨﻜﻤﻴ ﻻ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻯ
	   ﻩﺭﻌﺸ ﺹﻘﻌﻴ ﻻﻭ : ﻪﻟﻭ
	   ﺎﻌﻴﻤﺠ ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ﺀﻭﻀﻭﻟﺍ ﻑﻨﺄﺘﺴﺍ ﻪﻘﻬﻗ ﻭﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﻤﻏﺃ
	   ﻪﺘﻼﺼ ﺕﻠﻁﺒ 
	   ﻪﺤﺴﻤ ﺓﺩﻤ ﺕﻀﻘﻨﺎﻓ ﺎﺤﺴﺎﻤ ﻥﺎﻜ ﻭﺃ : ﻪﻟ
	   ﻩﺫﻫ ﻝﺒﻗ ﺔﺘﺌﺎﻓ ﺓﺍ
	   ﺎﻫﺭﻜﺫ ﺍﺫﺇ ﺎﻫﺎﻀ
	   ﺎﻬﺒﻭﺭﻏ ﺩﻨﻋ
	   ﺎﻬﺒ
	   ﺓﺯﺎﻨﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﺼﻴﻭ ﺓﻭﻼﺘﻠﻟ ﺩﺠﺴﻴﻭ ﺕﺌﺍﻭﻔﻟﺍ ﻥﻴﺘﻗﻭﻟﺍ ﻥﻴﺫﻫ ﻲﻓ 
	   ﻑ
	   ﺭﺠﻔﻟﺍ ﻉﻭﻠﻁ
	   ﻥﻴﺘﻌﻜﺭ ﺀﺎﺸ ﻥﺇﻭ ﺎﻫ
	   ﺕﺎﻌﻜﺭ ﻥﺎﻤﺜ ﻯ
	   ﺎﻌﺒﺭﺃ ﺀﺎﺸ ﻥﺇﻭ ﺓ
	   ﻙﻟﺫ ﻯ
	   ﻥﻴﺘﻌﻜﺭ ﻰﻀﻗ ﻥﻴﻴﺭﺨﻷﺍ ﺩﺴﻓﺃ ﻡﺜ
	   ﺩﻭﺠﺴﻟﺍ ﻡﺘﺅﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ 
	   ﺩﻭﺠﺴﻟﺍ ﻡﺘﺅﻤﻟﺍ ﻻﻭ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻡﺯﻠﻴ ﻡﻟ ﻡﺘﺅﻤﻟﺍ ﺎﻬﺴ ﻥﺇﻭ : ﻩ
	   ﺏﺭﻗﺃ ﺩﻭﻌﻘﻟﺍ ﻝﺎﺤ ﻰﻟﺇ ﻭﻫﻭ ﺭﻜﺫ ﻡﺜ ﻰﻟﻭﺃ
	   ﺩﻬﺸﺘﻭ ﺩﻌﻘﻓ ﺩﺎﻋ :
	   ﻪﻀﺭﻓ ﻝﻁﺒ ﺓﺩﺠﺴﺒ ﺔﺴﻤﺎﺨ
	 ﻡﻟ ﺎﻤ ﺩﻭﻌﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﺎﻋ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺩﻌﻘﻟﺍ ﺎﻬﻨﻅﻴ ﻡﻠﺴﻴ ﻡﻟﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺎﻗ ﻡﺜ ﺩﻬﺸﺘﻟﺍ ﺭﺩﻗ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻌﻗ 
	   ﻭﻬﺴﻠﻟ ﺩﺠﺴﻴﻭ ﻡﻠﺴﻴﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺠﺴﻴ
	   ﺩﺠﺴﻴﻭ ﻊﻜﺭﻴ ﺍﺩﻋﺎﻗ ﻰﻠﺼ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﺽﻴﺭﻤﻟﺍ ﻯ
	   ﺩﻭﺠﺴﻟ
	  ﻻﻭ ﻪﻴﻨﻴﻌﺒ ﺊﻤﻭﻴ ﻻﻭ : ﻩ
	 ﻥﺇ ﺊﻤﻭﻴ ﻭﺃ ﺩﺠﺴﻴﻭ ﻊﻜﺭﻴ ﺍﺩﻋﺎﻗ ﺎﻬﻤﺘﺃ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻪﻌﻨﻤﻴ ﺭﺫﻋ ﻪﺒ ﺙﺩﺤﻭ ﺎﻤﺌﺎﻗ ﻪﺘﻼﺼ ﺽﻌﺒ ﺢﻴﺤﺼﻟ
	   ﺩﻭﻌﻘﻟﺍ ﻊﻁﺘﺴﻴ ﻡﻟ ﻥﺇ ﺎﻴﻘﻠﺘﺴﻤ ﻭﺃ ﺩﻭﺠﺴﻟﺍﻭ ﻉﻭﻜﺭﻟﺍ ﻊﻁﺘﺴﻴ ﻡﻟ
	   ﺢﺼ ﺍﺫﺇ ﺎﻫﺎﻀﻗ
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻫﻭﺩﺠﺴﻴ ﻡﻟ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻬﻌﻤ ﺱﻴﻟ ﻝﺠﺭ ﻥﻤ ﺓﺩﺠﺴ ﺔﻴﺁ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻡ
	   ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺩﺠﺴﻟﺍ ﻪﺌﺯﺠﺘ ﻡﻟﻭ ﺎﻬﻟ ﺩﺠﺴ ﺎﻫﻼﺘﻓ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺨﺩ ﻡﺜ ﺎﻬﻟ ﺩﺠﺴﻓ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺭﻴﻏ 
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺓﺩﺠﺴ ﻪﺘﺃﺯﺠﺃ 
	   ﻡﻼﺴ ﻻﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﺩﻬﺸﺘ ﻻﻭ : ﻪﻟ
	   ﺍﺩﻋﺎﺼﻓ ﻡﺎﻴﺃ ﺓ
	   ﻥﺎﺘﻌﻜﺭ ﺔﻴﻋﺎﺒﺭ ﺓﻼﺼ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺍ
	   ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﺓﺩﺎﻴ
	   ﺔﻠﻓﺎﻨ ﻪﻟ ﻥﺎﻴﺭﺨﻷﺍ ﺕﻨﺎﻜﻭ ﻪﻀﺭﻓ ﻥﻋ ﻥﺎﺘﻌﻜﺭ ﻪﺘﺃﺯﺠﺃ ﺩﻫ
	   ﻪﺘﻼﺼ ﺕﻠﻁﺒ ﺩﻬﺸﺘﻟﺍ ﺭﺩﻗ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﻱ
	 ﻪﻤﺯﻠﻴﻓ ﺍﺩﻋﺎﺼﻓ ﺎﻤﻭﻴ ﺭﺸﻋ ﺔﺴﻤﺨ ﺔﻤﺎﻗﻹ
	   ﻡﺘﻴ ﻡﻟ ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﻝﻗﺃ ﺔﻤﺎﻗﻹﺍ ﻯﻭﻨ ﻥﺇﻭ ﻡﺎﻤﺘﻹﺍ
	   ﺔﻤﺎﻗﻹﺍ
	 ﻲﻓ ﺎﻫﺎﻀﻗ ﺔﻤﺎﻗﻹﺍ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺭﻀﺤﻟ
	   ﺎﻌﺒﺭﺃ ﺭﻔﺴﻟﺍ
	   ﻊﻤﺎﺠ ﺭﺼﻤ ﻲﻓ ﻻﺇ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﺢﺼﺘ 
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺢﺼﺘ ﻻﻭ ﺭﻬﻅﻟﺍ ﺕﻗﻭ ﻲﻓ ﺢﺼﺘﻭ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺎﻫ
	   ﺔﺒﻁﺨ ﻰﻤﺴﻴ ﻝﻴﻭﻁ ﺭﻜﺫ ﻥﻤ ﺩﺒ ﺍ
	   ﺯﺎﺠ ﺓﺭﺎﻬﻁ ﺭﻴﻏ ﻰﻟ
	   ﻥﻴﺘﻌﻜﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺀﺍﺭﻘﻟﺎﺒ ﻡ
	   ﺓﺃﺭ
	   ﺩﺒﻋ ﻻﻭ : ﻪﻟ
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺽﺭﻓ ﻥﻋ ﻡﻫﺃﺯﺠ
	   ﻪﺘﻼﺼ ﺕﺯﺎﺠﻭ ﻙﻟﺫ ﻪﻟ ﻩﺭﻜ ﻪﺒ ﺭﺫﻋ ﻻﻭ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺓﻼﺼ ﻝﺒﻗ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻲﻓ 
	   ﻲﻌﺴﻟﺎﺒ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺭﻬﻅﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﺕﻠﻁﺒ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻪﺠﻭﺘﻓ ﺓ
	   ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻨﺒ ﻭﻬﺴﻟﺍ ﺩﻭﺠﺴ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺩﻬﺸﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻜﺭﺩﺃ ﻥﺇﻭ : 
	   ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ
	   ﻪﺘﺒﻁﺨ ﻥﻤ ﻍﺭﻓ
	   ﺍﻭﻤﺎﻗﺃ ﻩ
	   ﺏﻴﻁﺘﻴﻭ ﻝﺴﺘﻐﻴﻭ ﻰﻠﺼﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻡﻌﻁﻴ ﻥﺃ ﺭﻁﻔﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﺏﺤ
	   ﺩﻴﻌﻟﺍ ﺓﻼﺼ
	   ﺎﻬﺒ ﻊﻜﺭﻴ ﺓﺭﻴﺒﻜﺘ
	   ﻥﻴﺩﻴﻌﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﻲﻓ 
	   ﺎﻬﻤﺎﻜﺤﺃﻭ ﺭﻁﻔﻟﺍ ﺔﻗﺩﺼ ﺎﻬﻴﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻡ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻬﻠﺼﻴ ﻡﻟ
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻍﺭﻔﻴ ﻰﺘﺤ ﻝﻜﻷﺍ 
	   ﺭﻁﻔﻟﺍ ﺓﻼﺼﻜ ﻥﻴﺘﻌﻜﺭ ﻰﺤﻀﻷﺍ ﻲﻠﺼ
	   ﻙﻟﺫ ﺩﻌﺒ ﺎﻬﻴﻠﺼﻴ ﻻﻭ ﺩﻐﻟﺍ ﺩﻌﺒﻭ ﺩ
	   ﻕﻴﺭﺸ
	   ﻥﻴﺘﻌﻜﺭ ﺱﺎﻨﻟﺎﺒ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻰﻠﺼ ﺱﻤ
	   ﺔﻟ
	   ﻯﺩﺍﺭﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻫﻻ
	   ﺀﺎﻘﺴﺘﺴﻻﺍ ﺓﺍ
	   ﺓﺀﺍﺭﻘﻟﺎﺒ ﺎﻤﻬﻴﻓ ﺭﻬﺠ
	 ﺔﺤﻴﻭﺭﺘ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺕﺎﺤﻴﻭﺭﺘ ﺱﻤﺨ ﻡﺎﻤﻹﺍ 
	   ﻥﺎﺘﻤﻴﻠﺴﺘ
	   ﻥﺎﻀﻤﺭ ﺭﻬﺸ ﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻤﺠ ﻲﻓ ﺭﺘ
	   ﺩ
	   ﻪﻴﻨﻴﻋ ﺍﻭﻀﻤﻏﻭ ﻪﻴﻴﺤﻟ ﺍﻭﺩﺸ ﺕﺎﻤ ﺍﺫﺈﻓ 
	   ﺭﻴﺭﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﻭﻋ
	   ﺭﺴﻴﻷﺍ ﻪﻘﺸ ﻯ
	   ﻝﺴﻐﻴﻓ ﻥﻤﻴﻷﺍ ﻪﻘﺸ ﻰﻠﻋ ﻪﻌﺠﻀﻴ ﻡﺜ 
	   ﻩﺀﻭﻀﻭ ﻻﻭ ﻪﻠﺴﻏ ﺩﻴﻌﻴ ﻻﻭ 

	    ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	   ﺎﺒﺎﺼﻨ ﻎﻠﺒ ﺍﺫﺇ ﻝﻀﺎﻔﻟﺍ ﻰﻜﺯ ﻥﻴﺩﻟﺍ 
	   ﺏﺠﺍﻭﻟﺍ ﺭﺍﺩﻘﻤ ﻝﺯﻌﻟ ﺔﻨﺭﺎﻘﻤ ﻭﺃ ﺀﺍﺩﺃ
	   ﺎﻬﻀﺭﻓ ﻪﻨ
	   ﺓﺎﺸ ﺎﻬﻴﻔﻓ ﻝﻭﺤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻝﺎﺤﻭ ﺓ
	   ﻥﻴﻌﺒﺭﺃﻭ ﺱﻤﺨ ﻰﻟﺇ ﻥﻭﺒﻟ ﺕﻨﺒ ﺎﻬﻴﻔﻓ ﻥﻴﺜﻼﺜﻭ ﺎﺘﺴ ﺕﻐﻠﺒ ﺍﺫﺇ

	    ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺞﺤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻉﻭﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻥﻫﺭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺭﺠﺤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺭﺍﺭﻗﻹﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺓﺭﺎﺠﻹﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﺒﺭﺎﻀﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻟﺎﻜﻭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻟﺍﻭﺤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺢﻠﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﺒﻬﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻑﻗﻭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺏﺼﻐﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻌﻴﺩﻭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻴﺭﺎﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻁﻴﻘﻠﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻁﻘﻠﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻰﺜﻨﺨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺩﻭﻘﻔﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻕﺎﺒﻹﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺕﺍﻭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺤﺇ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻥﻭﺫﺄﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻋﺭﺍﺯﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺓﺎﻗﺎﺴﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻉﺎﻀﺭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻕﻼﻁﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻌﺠﺭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺀﻼﻴﻹﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻊﻠﺨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺭﺎﻬﻅﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻥﺎﻌﻠﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺩﺩﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻕﺘﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺭﻴﺒﺩﺘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺏﺘﺎﻜﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺀﻻﻭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺕﺎﻴﺎﻨﺠﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺕﺎﻴﺩﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻝﻗﺎﻌﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗﻭ ﺔﻗﺭﺴﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﺒﺭﺸﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺢﺌﺎﺒﺫﻟﺍﻭ ﺩﻴﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻴﺤﻀﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻥﺎﻤﻴﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻯﻭﻋﺩﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻥﻋ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﺏﺍﺩﺁ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻝﺌﺎﺴﻤ 
	    ﺎﻤﻬﺘﺩﺎﻬﺸ ﺕﻠﺒﻗ ﻥﺎﻤﺴﺎﻘﻟﺍ ﺩﻬﺸﻓ ﻥﻭﻤﺴﺎﻘﺘﻤﻟﺍ ﻑﻠﺘﺨﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻕﺩﺼﻴ ﻡﻟ ﺀﺎﻔﻴﺘﺴﻻﺎﺒ ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﺩﻬﺸﺃ ﺩﻗﻭ ﻪﺒﺤﺎﺼ ﺩﻴ ﻲﻓ ﺀﻲﺸ ﻪﺒﺎﺼﺃ ﻪﻨﺃ ﻡﻋﺯﻭ ﻁﻠﻐﻟﺍ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﻰﻋﺩﺍ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺔﻨﻴﺒﺒ ﻻﺇ ﻙﻟﺫ ﻰﻠﻋ
	    ﻪﻨﻴﻤﻴ ﻊﻤ ﻪﻤﺼﺨ ﻝﻭﻗ ﻝﻭﻘﻟﺎﻓ ﻪﻀﻌﺒ ﺕﺫﺨﺃ : ﻝﺎﻗ ﻡﺜ ﻲﻘﺤ ﺕﻴﻓﻭﺘﺴﺍ : ﻝﺎﻗ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺎﻔﻟﺎﺤﺘ ﻪﻜﻴﺭﺸ ﻪﺒﺫﻜﻭ ﺀﺎﻔﻴﺘﺴﻻﺎﺒ ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﺩﻬﺸﻴ ﻡﻟﻭ ﻲﻟﺇ ﻪﻤﻠﺴﻴ ﻡﻟﻭ ﺍﺫﻜ ﻊﻀﻭﻤ ﻰﻟﺇ ﻲﻨﺒﺎﺼﺃ : ﻝﺎﻗ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﺕﺨﺴﻓﻭ
	 ﺏﻴﺼﻨ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﺔﺼﺤﺒ ﻊﺠﺭﻴﻭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﺦﺴﻔﺘ ﻡﻟ ﻪﻨﻴﻌﺒ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﺏﻴﺼﻨ ﺽﻌﺒ ﻕﺤﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﻜﻴﺭﺸ

	    ﻩﺍﺭﻜﻹﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺎﺼﻟ ﻭﺃ ﻥﺎﻜ ﺎﻨﺎﻁﻠﺴ ﻪﺒ ﺩﻋﻭﺘ ﺎﻤ ﻉﺎﻘﻴﺇ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﻘﻴ ﻥﻤﻤ ﻝﺼﺤ ﺍﺫﺇ ﻪﻤﻜﺤ ﺕﺒﺜﻴ ﻩﺍﺭﻜﻹﺍ 
	 ﻩﺭﻜﺃﻭ ﻩﺭﺍﺩ ﺭﺠﺍﺅﻴ ﻭﺃ ﻡﻫﺭﺩ ﻑﻟﺄﺒ ﻝﺠﺭﻟ ﺭﻘﻴ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﺔﻌﻠﺴ ﺀﺍﺭﺸ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﻪﻟﺎﻤ ﻊﻴﺒ ﻰﻠﻋ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻩﺭﻜﺃ ﺍﺫﺇﻭ 
	 ﺀﺎﺸ ﻥﺇﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻰﻀﻤﺃ ﺀﺎﺸ ﻥﺇ ﺭﺎﻴﺨﻟﺎﺒ ﻭﻬﻓ ﻯﺭﺘﺸﺍ ﻭﺃ ﻉﺎﺒﻓ ﺱﺒﺤﻟﺎﺒ ﻭﺃ ﻝﺘﻘﻟﺎﺒ ﻭﺃ ﺩﻴﺩﺸﻟﺍ ﺏﺭﻀﻟﺎﺒ ﻙﻟﺫ ﻰﻠﻋ
	    ﻊﻴﺒﻤﻟﺎﺒ ﻊﺠﺭﻭ ﻪﺨﺴﻓ
	    ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺯﺎﺠﺃ ﺩﻘﻓ ﺎﻋﻭﻁ ﻥﻤﺜﻟﺍ ﺽﺒﻗ ﻥﺎﻜ ﻥﺇﻭ 
	    ﻩﺩﻴ ﻲﻓ ﺎﻤﺌﺎﻗ ﻥﺎﻜ ﻥﺇ ﻩﺩﺭ ﻪﻴﻠﻋﻭ ﺓﺯﺎﺠﺈﺒ ﺱﻴﻠﻓ ﺎﻫﺭﻜﻤ ﻪﻀﺒﻗ ﻥﺎﻜ ﻥﺇﻭ 
	    ﻊﺌﺎﺒﻠﻟ ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻥﻤﻀ ﻩﺭﻜﻤ ﺭﻴﻏ ﻭﻫﻭ ﻱﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﺩﻴ ﻲﻓ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﻙﻠﻫ ﻥﺇﻭ 
	    ﺀﺎﺸ ﻥﺇ ﻩﺭﻜﻤﻟﺍ ﻥﻤﻀﻴ ﻥﺃ ﻩﺭﻜﻤﻠﻟﻭ 
	    ﻪﻟ ﻝﺤﻴ ﻡﻟ ﺩﻴﻗ ﻭﺃ ﺱﺒﺤ ﻭﺃ ﺏﺭﻀﺒ ﻙﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ ﺍﺫﺈﻓ ﺭﻤﺨﻟﺍ ﺏﺭﺸﻴ ﻭﺃ ﺔﺘﻴﻤﻟﺍ ﻝﻜﺄﻴ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ ﻥﻤﻭ 
	 ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﻡﺩﻘﻴ ﻥﺃ ﻪﻌﺴﻭ ﻙﻟﺫ ﻑﺎﺨ ﺍﺫﺈﻓ ﻪﺌﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻭﻀﻋ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﻪﻨﻤ ﻑﺎﺨﻴ ﺭﻤﺄﺒ ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ 
	    ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ
	    ﻡﺜﺁ ﻭﻬﻓ ﻝﻜﺄﻴ ﻡﻟﻭ ﻙﻟﺫ ﻪﺒ ﺍﻭﻌﻗﻭﺃ ﻰﺘﺤ ﺭﺒﺼ ﻥﺈﻓ 
	 ﻙﻟﺫ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺏﺭﻀ ﻭﺃ ﺩﻴﻗ ﻭﺃ ﺱﺒﺤﺒ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺏﺴ ﻭﺃ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﺭﻔﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﺌﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻭﻀﻋ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﻪﻨﻤ ﻑﺎﺨﻴ ﺭﻤﺄﺒ ﻩﺭﻜﻴ ﻰﺘﺤ ﻩﺍﺭﻜﺈﺒ
	    ﻪﺒ ﻩﻭﺭﻤﺃ ﺎﻤ ﺭﻬﻅﻴ ﻥﺃ ﻪﻌﺴﻭ ﻙﻟﺫ ﻑﺎﺨ ﺍﺫﺈﻓ 
	    ﻪﻴﻠﻋ ﻡﺜﺇ ﻼﻓ ﻥﺎﻤﻴﻹﺎﺒ ﻥﺌﻤﻁﻤ ﻪﺒﻠﻗﻭ ﻙﻟﺫ ﺭﻬﻅﺃ ﺍﺫﺈﻓ 
	    ﺍﺭﻭﺠﺄﻤ ﻥﺎﻜ ﺭﻔﻜﻟﺍ ﺭﻬﻅﻴ ﻡﻟﻭ ﻝﺘﻗ ﻰﺘﺤ ﺭﺒﺼ ﻥﺇﻭ 
	    ﻙﻟﺫ ﻝﻌﻔﻴ ﻥﺃ ﻪﻌﺴﻭ ﻪﺌﺎﻀﻋﺃ ﻥﻤ ﻭﻀﻋ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﻪﻨﻤ ﻑﺎﺨﻴ ﺭﻤﺄﺒ ﻡﻠﺴﻤ ﻝﺎﻤ ﻑﻼﺘﺇ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ ﻥﺇﻭ 
	    ﻩﺭﻜﻤﻟﺍ ﻥﻤﻀﻴ ﻥﺃ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼﻟﻭ 
	    ﺭﺯﻌﻴﻭ ﺎﻤﺜﺁ ﻥﺎﻜ ﻪﻠﺘﻗ ﻥﺈﻓ ﻝﺘﻘﻴ ﻰﺘﺤ ﺭﺒﺼﻴ ﻝﺒ ﻪﻠﺘﻗ ﻪﻌﺴﻴ ﻻ ﻩﺭﻴﻏ ﻝﺘﻗ ﻰﻠﻋ ﻝﺘﻘﺒ ﻩﺭﻜﺃ ﻥﺇﻭ 
	    ﺍﺩﻤﻋ ﻝﺘﻘﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻥﺇ ﻪﻫﺭﻜﺃ ﻱﺫﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺹﺎﺼﻘﻟﺍﻭ 
	    ﻪﻴﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ ﺎﻤ ﻊﻗﻭ ﻙﻟﺫ ﻝﻌﻔﻓ ﻩﺩﺒﻋ ﻕﺘﻋ ﻭﺃ ﻪﺘﺃﺭﻤﺍ ﻕﻼﻁ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ ﻥﺇﻭ 
	    ﺩﺒﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﺒ ﻪﻫﺭﻜﺃ ﻱﺫﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺭﻴﻭ 
	    ﻝﻭﺨﺩﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﺭﻬﻤ ﻑﺼﻨﺒ ﻊﺠﺭﻴﻭ 
	    ﻥﺎﻁﻠﺴﻟﺍ ﻪﻫﺭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺩﺤﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺏﺠﻭ ﺎﻨﺯﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻫﺭﻜﺃ ﻥﺇﻭ 
	    ﺩﺤﻟﺍ ﻪﻤﺯﻠﻴ ﻻ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﺘﺃﺭﻤﺍ ﻪﻨﻤ ﻥﺒﺘ ﻡﻟ ﺓﺩﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﻜﺃ ﺍﺫﺇﻭ 

	    ﺭﻴﺴﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﻥﻴﻗﺎﺒﻟﺍ ﻥﻋ ﻁﻘﺴ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﻕﻴﺭﻓ ﻪﺒ ﻡﺎﻗ ﺍﺫﺇ ﺔﻴﺎﻔﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺽﺭﻓ ﺩﺎﻬﺠﻟﺍ 
	    ﻪﻜﺭﺘﺒ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﻡﺜﺃ ﺩﺤﺃ ﻪﺒ ﻡﻘﻴ ﻡﻟ ﻥﺈﻓ 
	    ﺎﻨﻭﺀﺩﺒﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﺏﺠﺍﻭ ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﻝﺎﺘﻗﻭ 
	    ﻊﻁﻗﺃ ﻻﻭ ﺩﻌﻘﻤ ﻻﻭ ﻰﻤﻋﺃ ﻻﻭ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﻻﻭ ﺩﺒﻋ ﻻﻭ ﻥﻭﻨﺠﻤ ﻻﻭ ﻲﺒﺼ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻬﺠﻟﺍ ﺏﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﻩﺩﻴﺴ ﻥﺫﺇ ﺭﻴﻐﺒ ﺩﺒﻌﻟﺍﻭ ﺎﻬﺠﻭﺯ ﻥﺫﺇ ﺭﻴﻐﺒ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﺝﺭﺨﺘ ﻊﻓﺩﻟﺍ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﻰﻠﻋ ﺏﺠﻭ ﺩﻠﺒ ﻰﻠﻋ ﻭﺩﻌﻟﺍ ﻡﺠﻫ ﻥﺈﻓ 
	    ﻡﻬﻟﺎﺘﻗ ﻥﻋ ﺍﻭﻔﻜ ﻡﻫﻭﺒﺎﺠﺃ ﻥﺈﻓ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﻭﻋﺩ ﺎﻨﺼﺤ ﻭﺃ ﺔﻨﻴﺩﻤ ﺍﻭﺭﺼﺎﺤﻓ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﻥﻭﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻝﺨﺩ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﺔﻴﺯﺠﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﻭﻋﺩ ﺍﻭﻌﻨﺘﻤﺍ ﻥﺇﻭ 
	    ﺎﻫﻭﻟﺫﺒ ﻥﺈﻓ 
	    ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺎﻤ ﻡﻬﻴﻠﻋﻭ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺎﻤ ﻡﻬﻠﻓ 
	    ﻡﻫﻭﻠﺘﺎﻗ ﺍﻭﻌﻨﺘﻤﺍ ﻥﺇﻭ 
	    ﻡﻫﻭﻋﺩﻴ ﻥﺃ ﺩﻌﺒ ﻻﺇ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺓﻭﻋﺩ ﻪﻐﻠﺒﺘ ﻡﻟ ﻥﻤ ﻝﺘﺎﻘﻴ ﻥﺃ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﻙﻟﺫ ﺏﺠﻴ ﻻﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﻭﻋﺩﻟﺍ ﻪﺘﻐﻠﺒ ﻥﻤ ﻭﻋﺩﻴ ﻥﺃ ﺏﺤﺘﺴﻴﻭ 
	    ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺍﻭﻨﺎﻌﺘﺴﺍ ﺍﻭﺒﺃ ﻥﺈﻓ 
	    ﻕﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺍﻭﺒﺼﻨﻭ 
	    ﻡﻫﻭﻗﺭﺤﻭ 
	    ﻡﻬﻋﺭﺯ ﺍﻭﺩﺴﻓﺃﻭ ﻡﻫﺭﺠﺸ ﺍﻭﻌﻁﻗﻭ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺍﻭﻠﺴﺭﺃﻭ 
	    ﺭﺠﺎﺘ ﻭﺃ ﺭﻴﺴﺃ ﻡﻠﺴﻤ ﻡﻬﻴﻓ ﻥﺎﻜ ﻥﺇﻭ ﻡﻬﻴﻤﺭﺒ ﺱﺄﺒ ﻻﻭ 
	    ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﻲﻤﺭﻟﺎﺒ ﻥﻭﺩﺼﻘﻴﻭ ﻡﻬﻴﻤﺭ ﻥﻋ ﺍﻭﻔﻜﻴ ﻡﻟ ﻯﺭﺎﺴﻷﺎﺒ ﻭﺃ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﺼﺒ ﺍﻭﺴﺭﺘﺘ ﻥﺈﻓ 
	    ﻡﻬﻌﻤ ﻥﻤﺅﻴ ﻡﻴﻅﻋ ﺭﻜﺴﻋ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻊﻤ ﻑﺤﺎﺼﻤﻟﺍﻭ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺝﺍﺭﺨﺈﺒ ﺱﺄﺒ ﻻﻭ 
	    ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻥﻤﺅﻴ ﻻ ﺔﻴﺭﺴ ﻲﻓ ﻙﻟﺫ ﺝﺍﺭﺨﺇ ﻩﺭﻜﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻭﺩﻌﻟﺍ ﻡﺠﻬﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻩﺩﻴﺴ ﻥﺫﺈﺒ ﻻﺇ ﺩﺒﻌﻟﺍ ﻻﻭ ﺎﻬﺠﻭﺯ ﻥﺫﺈﺒ ﻻﺇ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻝﺘﺎﻘﺘ ﻻﻭ 
	    ﺍﻭﻠﻐﻴ ﻻﻭ ﺍﻭﺭﺩﻐﻴ ﻻ ﻥﺃ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﻴﻭ 
	    ﺍﻭﻠﺜﻤﻴ ﻻﻭ 
	    ﺍﺩﻌﻘﻤ ﻻﻭ ﻰﻤﻋﺃ ﻻﻭ ﺎﻴﻨﺎﻓ ﺎﺨﻴﺸ ﻻﻭ ﺎﻨﻭﻨﺠﻤ ﻻﻭ ﺎﻴﺒﺼ ﻻﻭ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﺍﻭﻠﺘﻘﻴ ﻻﻭ 
	    ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﺃﺭ ﻪﻟ ﻥﻤﻤ ﺀﻻﺅﻫ ﺩﺤﺃ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ 
	    ﻪﻜﻠﻤ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻥﻭﻜﺘ ﻭﺃ 
	    ﺎﻨﻭﻨﺠﻤ ﺍﻭﻠﺘﻘﻴ ﻻﻭ 
	    ﻪﺒ ﺱﺄﺒ ﻼﻓ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺔﺤﻠﺼﻤ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻥﺎﻜﻭ ﻡﻬﻨﻤ ﺎﻘﻴﺭﻓ ﻭﺃ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺢﻟﺎﺼﻴ ﻥﺃ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻯﺃﺭ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﻡﻬﻠﺘﺎﻗﻭ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﺫﺒﻨ ﻊﻔﻨﺃ ﺢﻠﺼﻟﺍ ﺽﻘﻨ ﻥﺃ ﻯﺃﺭ ﻡﺜ ﺓﺩﻤ ﻡﻬﺤﻟﺎﺼ ﻥﺈﻓ 
	    ﻡﻬﻗﺎﻔﺘﺎﺒ ﻙﻟﺫ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﺫﺒﻨﻴ ﻡﻟﻭ ﻡﻬﻠﺘﺎﻗ ﺔﻨﺎﻴﺨﺒ ﺍﻭﺀﺩﺒ ﻥﺈﻓ 
	    ﺭﺍﺭﺤﺃ ﻡﻬﻓ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﻜﺴﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺩﻴﺒﻋ ﺝﺭﺨ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﻡﺎﻌﻁﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﻭﺩﺠﻭ ﺎﻤﻤ ﺍﻭﻠﻜﺄﻴﻭ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﻲﻓ ﺭﻜﺴﻌﻟﺍ ﻑﻠﻌﻴ ﻥﺃ ﺱﺄﺒ ﻻﻭ 
	    ﺏﻁﺤﻟﺍ ﺍﻭﻠﻤﻌﺘﺴﻴﻭ 
	    ﻥﻫﺩﻟﺎﺒ ﺍﻭﻨﻫﺩﻴﻭ 
	    ﺔﻤﺴﻗ ﺭﻴﻐﺒ ﻙﻟﺫ ﻝﻜ ﺡﻼﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻨﻭﺩﺠﻴ ﺎﻤﺒ ﻥﻭﻠﺘﺎﻘﻴﻭ 
	    ﻪﻨﻭﻟﻭﻤﺘﻴ ﻻﻭ ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﺎﺌﻴﺸ ﺍﻭﻌﻴﺒﻴ ﻥﺃ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﺭﺎﻐﺼﻟﺍ ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ ﻪﺴﻔﻨ ﻪﻤﻼﺴﺈﺒ ﺯﺭﺤﺃ ﻡﻬﻨﻤ ﺩﺤﺃ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺈﻓ 
	    ﻩﺩﻴ ﻲﻓ ﻭﻫ ﻝﺎﻤ ﻝﻜﻭ 
	    ﻲﻤﺫ ﻭﺃ ﻡﻠﺴﻤ ﺩﻴ ﻲﻓ ﺔﻌﻴﺩﻭ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺀﻲﻓ ﻩﺭﺎﻘﻌﻓ ﺭﺍﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﺭﻬﻅ ﻥﺈﻓ 
	    ﺀﻲﻓ ﻪﺘﺠﻭﺯﻭ 
	    ﺀﻲﻓ ﺎﻬﻠﻤﺤﻭ 
	    ﺀﻲﻓ ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﻩﺩﻻﻭﺃﻭ 
	    ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﺡﻼﺴﻟﺍ ﻉﺎﺒﻴ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﻻﻭ 
	    ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﻯﺭﺎﺴﻷﺎﺒ ﻥﻭﺩﺎﻔﻴ ﻻﻭ 
	    ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻯﺭﺎﺴﺃ ﻡﻬﺒ ﻯﺩﺎﻔﻴ ﻥﺃ ﺱﺄﺒ ﻻ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ 
	    ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﻡﻬﻴﻠﻋ ﻥﻤﻟﺍ 
	    ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﺓﻭﻨﻋ ﺍﺩﻠﺒ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺢﺘﻓ 
	    ﻥﻴﻤﻨﺎﻐﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺎﻬﻤﺴﻗ ﺀﺎﺸ ﻥﺇ ﺭﺎﻴﺨﻟﺎﺒ ﻭﻬﻓ 
	    ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻡﻬﻴﻀﺍﺭﺃ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﻴﺯﺠﻟﺍ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﻊﻀﻭﻭ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺎﻬﻠﻫﺃ ﺭﻗﺃ ﺀﺎﺸ ﻥﺇﻭ 
	    ﻡﻬﻠﺘﻗ ﺀﺎﺸ ﻥﺇ ﺭﺎﻴﺨﻟﺎﺒ ﻯﺭﺎﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻭﻫﻭ 
	    ﻡﻬﻗﺭﺘﺴﺍ ﺀﺎﺸ ﻥﺇﻭ 
	    ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺔﻤﺫ ﺍﺭﺍﺭﺤﺃ ﻡﻬﻜﺭﺘ ﺀﺎﺸ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺩﺭﻴ ﻥﺃ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﺎﻬﻗﺭﺤﻭ ﺎﻬﺤﺒﺫ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺭﺍﺩ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻠﻘﻨ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﻘﻴ ﻡﻠﻓ ﺵﺍﻭﻤ ﻪﻌﻤﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺭﺍﺩ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻌﻟﺍ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺩﺍﺭﺃ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﺎﻬﻜﺭﺘﻴ ﻻﻭ ﺎﻫﺭﻘﻌﻴ ﻻﻭ 
	    ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺭﺍﺩ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﺠﺭﺨﻴ ﻰﺘﺤ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﻲﻓ ﺔﻤﻴﻨﻏ ﻡﺴﻘﻴ ﻻﻭ 
	    ﺀﺍﻭﺴ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍﻭ ﺀﺩﺭﻟﺍﻭ 
	    ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻫﻭﻜﺭﺎﺸ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺭﺍﺩﺒ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟﺍ ﺍﻭﺯﺭﺤﻴ ﻥﺃ ﻝﺒﻗ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﻲﻓ ﺩﺩﻤ ﻡﻬﻘﺤﻟ ﻥﺈﻓ 
	    ﺍﻭﻠﺘﺎﻘﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻜﺴﻌﻟﺍ ﻕﻭﺴ ﻝﻫﻷ ﻕﺤ ﻻﻭ 
	    ﻡﻬﻨﺎﻤﺃ ﺢﺼ ﺔﻨﻴﺩﻤ ﻭﺃ ﻥﺼﺤ ﻝﻫﺃ ﻭﺃ ﺔﻋﺎﻤﺠ ﻭﺃ ﺍﺭﻓﺎﻜ ﺓﺭﺤ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﻭﺃ ﺭﺤ ﻝﺠﺭ ﻥﻤﺃ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﺫﺒﻨﻴﻓ ﺓﺩﺴﻔﻤ ﻪﻴﻓ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻡﻬﻟﺎﺘﻗ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺤﻷ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﻲﻤﺫ ﻥﺎﻤﺃ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﻡﻬﻴﻠﻋ ﻝﺨﺩﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﺠﺎﺘﻟﺍ ﻻﻭ ﺭﻴﺴﻷﺍ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻝﺎﺘﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﻻﻭﻤ ﻪﻟ ﻥﺫﺄﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺩﺒﻌﻟﺍ ﻥﺎﻤﺃ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﻪﻨﺎﻤﺃ ﺢﺼﻴ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ 
	    ﺎﻫﻭﻜﻠﻤ ﻡﻬﻟﺍﻭﻤﺃ ﺍﻭﺫﺨﺃﻭ ﻡﻫﻭﺒﺴﻓ ﻡﻭﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻙﺭﺘﻟﺍ ﺏﻠﻏ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﻩﺫﺨﺄﻨ ﺎﻤ ﺎﻨﻟ ﻝﺤ ﻙﺭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﺒﻠﻏ ﻥﺈﻓ 
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	 ﺎﻫﺯﻴﻔﻗ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻪﻐﻠﺒﻴ ﺏﻴﺭﺠ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺩﺍﻭﺴﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻪﻌﻀﻭ ﻱﺫﻟﺍ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍﻭ 
	    ﻡﻫﺭﺩﻭ ﻉﺎﺼﻟﺍ ﻭﻫﻭ ﻲﻤﺸ
	    ﻡﻫﺍﺭﺩ ﺓﺭﺸﻋ ﻝﺼﺘﻤﻟﺍ ﻝﺨﻨﻟﺍﻭ ﻝﺼﺘﻤﻟﺍ ﻡﺭﻜﻟﺍ ﺏﻴﺭﺠ ﻲﻓﻭ ﻡﻫﺍﺭﺩ ﺔﺴﻤﺨ ﺔﺒﻁﺭﻟﺍ ﺏﻴﺭﺠ ﻲﻓﻭ 
	    ﺔﻗﺎﻁﻟﺍ ﺏﺴﺤﺒ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻊﻀﻭﻴ ﻑﺎﻨﺼﻷﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻯﻭﺴ ﺎﻤﻭ 
	    ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺎﻬﺼﻘﻨ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻊﻀﻭ ﺎﻤ ﻕﻁﺘ ﻡﻟ ﻥﺈﻓ 
	    ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺝﺍﺭﺨ ﻼﻓ ﺔﻓﺁ ﻉﺭﺯﻟﺍ ﻡﻠﻁﺼﺍ ﻭﺃ ﺎﻬﻨﻋ ﻊﻁﻘﻨﺍﻭ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻏ ﻥﺇﻭ 
	    ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻪﻴﻠﻌﻓ ﺎﻬﺒﺤﺎﺼ ﺎﻬﻠﻁﻋ ﻥﺇﻭ 
	    ﻪﻟﺎﺤ ﻰﻠﻋ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻪﻨﻤ ﺫﺨﺃ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻥﻤ ﺝﺭﺎﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﻻﻭ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻪﻨﻤ ﺫﺨﺅﻴﻭ ﻲﻤﺫﻟﺍ ﻥﻤ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﻱﺭﺘﺸﻴ ﻥﺃ ﺯﻭﺠﻴﻭ 
	    ﻕﺎﻔﺘﻻﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻘﻴ ﺎﻤ ﺏﺴﺤﺒ ﺭﺩﻘﺘﻓ ﺢﻠﺼﻟﺍﻭ ﻲﻀﺍﺭﺘﻟﺎﺒ ﻊﻀﻭﺘ ﺔﻴﺯﺠ ﻥﻴﺒﺭﻀ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺯﺠﻟﺍﻭ 
	 ﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﻲﻨﻐﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻀﻴﻓ ﻡﻬﻜﻼﻤﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﻫﺭﻗﺃﻭ ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺏﻠﻏ ﺍﺫﺇ ﺎﻬﻌﻀﻭﺒ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺉﺩﺘﺒﻴ ﺔﻴﺯﺠﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻫﺍﺭﺩ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﺭﻬﺸ ﻝﻜ ﻲﻓ ﻪﻨﻤ ﺫﺨﺄﻴ ﺎﻤﻫﺭﺩ ﻥﻴﻌﺒﺭﺃﻭ ﺔﻴﻨﺎﻤﺜ ﺔﻨﺴ ﻝﻜ ﻲﻓ ﻰﻨﻐﻟﺍ
	    ﻥﺎﻤﻫﺭﺩ ﺭﻬﺸ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺎﻤﻫﺭﺩ ﻥﻭﺭﺸﻋﻭ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﻝﺎﺤﻟﺍ ﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻫﺭﺩ ﺭﻬﺸ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺎﻤﻫﺭﺩ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺜﺍ ﻝﻤﺘﻌﻤﻟﺍ ﺭﻴﻘﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ 
	 ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﺎﺜﻭﻷﺍ ﺓﺩﺒﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻀﻭﺘ ﻻﻭ ﻡﺠﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﺎﺜﻭﻷﺍ ﺓﺩﺒﻋﻭ ﻲﺴﻭﺠﻤﻟﺍﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺯﺠﻟﺍ ﻊﻀﻭﺘﻭ 
	    ﻥﻴﺩﺘﺭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻻﻭ
	    ﻲﺒﺼ ﻻﻭ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺯﺠ ﻻﻭ 
	    ﻰﻤﻋﺃ ﻰﻠﻋ ﻻﻭ ﻥﻤﺯ ﻰﻠﻋ ﻻﻭ 
	    ﻝﻤﺘﻌﻤ ﺭﻴﻏ ﺭﻴﻘﻓ ﻰﻠﻋ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﻭﻁﻟﺎﺨﻴ ﻻ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﺎﺒﻫﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻻﻭ 
	    ﻪﻨﻋ ﺕﻁﻘﺴ ﺔﻴﺯﺠ ﻪﻴﻠﻋﻭ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﺔﻴﺯﺠﻟﺍ ﺕﻠﺨﺍﺩﺘ ﻥﻻﻭﺤ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻤﺘﺠﺍ ﻥﺇﻭ 
	    ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺭﺍﺩ ﻲﻓ ﺔﺴﻴﻨﻜ ﻻﻭ ﺔﻌﻴﺒ ﺙﺍﺩﺤﺇ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ 
	    ﺎﻫﻭﺩﺎﻋﺃ ﺔﻤﻴﺩﻘﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍﻭ ﺱﺌﺎﻨﻜﻟﺍ ﺕﻤﺩﻬﻨﺍ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﻡﻬﺴﺒﻼﻤﻭ ﻡﻬﺠﻭﺭﺴﻭ ﻡﻬﺒﻜﺍﺭﻤﻭ ﻡﻬﻴﺯ ﻲﻓ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﺯﻴﻴﻤﺘﻟﺎﺒ ﺔﻤﺫﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺫﺨﺅﻴﻭ 
	    ﺡﻼﺴﻟﺍ ﻥﻭﻠﻤﺤﻴ ﻻﻭ ﻝﻴﺨﻟﺍ ﻥﻭﺒﻜﺭﻴ ﻻﻭ 
	    ﻩﺩﻬﻋ ﺽﻘﺘﻨﻴ ﻡﻟ ﺔﻤﻠﺴﻤﺒ ﻰﻨﺯ ﻭﺃ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺏﺴ ﻭﺃ ﺎﻤﻠﺴﻤ ﻝﺘﻗ ﻭﺃ ﺔﻴﺯﺠﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻥﻤ ﻊﻨﺘﻤﺍ ﻥﻤﻭ 
	    ﺎﻨﻭﺒﺭﺎﺤﻴﻓ ﻊﻀﻭﻤ ﻰﻠﻋ ﺍﻭﺒﻠﻐﻴ ﻭﺃ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩﺒ ﺍﻭﻘﺤﻠﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺩﻬﻌﻟﺍ ﺽﻘﺘﻨﻴ ﻻﻭ 
	    ﻪﻟ ﺕﻔﺸﻜ ﺔﻬﺒﺸ ﻪﻟ ﺕﻨﺎﻜ ﻥﺈﻓ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺽﺭﻋ ﷲﺎﺒ ﺫﺎﻴﻌﻟﺍﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻥﻋ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﺩﺘﺭﺍ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﻝﺘﻗ ﻻﺇﻭ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺈﻓ ﻡﺎﻴﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﺱﺒﺤﻴﻭ 
	    ﻝﺘﺎﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﻲﺸ ﻻﻭ ﻙﻟﺫ ﻪﻟ ﻩﺭﻜ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺽﺭﻋ ﻝﺒﻗ ﻝﺘﺎﻗ ﻪﻠﺘﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻠﺴﺘ ﻰﺘﺤ ﺱﺒﺤﺘ ﻥﻜﻟﻭ ﻝﺒﻘﺘ ﻼﻓ ﺓﺩﺘﺭﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ 
	    ﻪﺘﺩﺭﺒ ﻪﻜﻼﻤﺃ ﻥﻋ ﺩﺘﺭﻤﻟﺍ ﻙﻠﻤ ﻝﻭﺯﻴﻭ 
	 ﻪﺘﺜﺭﻭ ﻰﻟﺇ ﻪﻤﻼﺴﺇ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﺒﺴﺘﻜﺍ ﺎﻤ ﻝﻘﺘﻨﺍ ﻪﺘﺩﺭ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻤ ﻭﺃ ﻝﺘﻗ ﻥﺇﻭ ﺎﻬﻟﺎﺤ ﻰﻠﻋ ﻪﻜﻼﻤﺃ ﺕﺩﺎﻋ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺈﻓ 
	    ﺎﺌﻴﻓ ﻪﺘﺩﺭ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﺒﺴﺘﻜﺍ ﺎﻤ ﻥﺎﻜﻭ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ
	    ﻩﺩﻻﻭﺃ ﺕﺎﻬﻤﺃﻭ ﻩﺭﺒﺩﻤ ﻕﺘﻋ ﻪﻗﺎﺤﻠﺒ ﻡﻜﺎﺤﻟﺍ ﻡﻜﺤﻭ ﺍﺩﺘﺭﻤ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩﺒ ﻕﺤﻟ ﻥﺇﻭ 
	    ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺘﺜﺭﻭ ﻰﻟﺇ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﺒﺴﺘﻜﺍ ﺎﻤ ﻝﻘﻨﻭ 
	    ﻪﺘﺩﺭ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻥﻭﻴﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻤﺯﻟ ﺎﻤﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﺒﺴﺘﻜﺍ ﺎﻤﻤ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﺘﻤﺯﻟ ﻲﺘﻟﺍ ﻥﻭﻴﺩﻟﺍ ﻰﻀﻘﺘﻭ 
	 ﻝﺘﻗ ﻭﺃ ﺕﺎﻤ ﻥﺇﻭ ﻩﺩﻭﻘﻋ ﺕﺤﺼ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺈﻓ ﻑﻭﻗﻭﻤ ﻪﺘﺩﺭ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﻟﺍﻭﻤﺃ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﻑﺭﺼﺘ ﻭﺃ ﻩﺍﺭﺘﺸﺍ ﻭﺃ ﻪﻋﺎﺒ ﺎﻤﻭ 
	    ﺕﻠﻁﺒ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩﺒ ﻕﺤﻟ ﻭﺃ
	    ﻩﺫﺨﺃ ﻪﻨﻴﻌﺒ ﻪﻟﺎﻤ ﻥﻤ ﻪﺘﺜﺭﻭ ﺩﻴ ﻲﻓ ﻩﺩﺠﻭ ﺎﻤﻓ ﺎﻤﻠﺴﻤ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺭﺍﺩ ﻰﻟﺇ ﻪﻗﺎﺤﻠﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺩﺘﺭﻤﻟﺍ ﺩﺎﻋ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﺎﻬﻓﺭﺼﺘ ﺯﺎﺠ ﺎﻬﺘﺩﺭ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺎﻬﻟﺎﻤ ﻲﻓ ﺕﻓﺭﺼﺘ ﺍﺫﺇ ﺓﺩﺘﺭﻤﻟﺍﻭ 
	    ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺫﺨﺅﻴ ﺎﻤ ﻑﻌﻀ ﻡﻬﻟﺍﻭﻤﺃ ﻥﻤ ﺫﺨﺅﻴ ﺏﻠﻐﺘ ﻲﻨﺒ ﻯﺭﺎﺼﻨﻭ 
	    ﺀﻲﺸ ﻡﻬﻨﺎﻴﺒﺼ ﻥﻤ ﺫﺨﺅﻴ ﻻﻭ ﻡﻬﺌﺎﺴﻨ ﻥﻤ ﺫﺨﺅﻴﻭ 
	 ﻑﺭﺼﺘ ﺔﻴﺯﺠﻟﺍﻭ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻩﺍﺩﻫﺃ ﺎﻤﻭ ﺏﻠﻐﺘ ﻲﻨﺒ ﻯﺭﺎﺼﻨ ﻝﺍﻭﻤﺃ ﻥﻤﻭ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻩﺎﺒﺠ ﺎﻤﻭ 
	    ﺭﻭﻐﺜﻟﺍ ﻪﺒ ﺩﺴﻴﻓ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺢﻟﺎﺼﻤ ﻲﻓ
	    ﺭﻭﺴﺠﻟﺍﻭ ﺭﻁﺎﻨﻘﻟﺍ ﻪﺒ ﻰﻨﺒﺘﻭ 
	    ﻡﻬﻴﺭﺍﺭﺫﻭ ﺔﻠﺘﺎﻘﻤﻟﺍ ﻕﺍﺯﺭﺃ ﻪﻨﻤ ﻊﻓﺩﻴﻭ ﻡﻬﻴﻔﻜﻴ ﺎﻤ ﺎﻬﻨﻤ ﻡﻫﺅﺎﻤﻠﻋﻭ ﻡﻬﻟﺎﻤﻋﻭ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺓﺎﻀﻗ ﻰﻁﻌﻴﻭ 
	 ﻥﻋ ﻑﺸﻜﻭ ﻡﻬﺘﻋﺎﻤﺠ ﻰﻟﺇ ﺩﻭﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺎﻋﺩ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺔﻋﺎﻁ ﻥﻋ ﺍﻭﺠﺭﺨﻭ ﺩﻠﺒ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻭﻗ ﺏﻠﻐﺘ ﺍﺫﺇﻭ 
	    ﻡﻬﺘﻬﺒﺸ
	    ﻩﻭﺀﺩﺒﻴ ﻰﺘﺤ ﻝﺎﺘﻘﺒ ﻡﻫﺅﺩﺒﻴ ﻻﻭ 
	    ﻡﻬﻌﻤﺠ ﻕﺭﻔﻨ ﻰﺘﺤ ﻡﻫﺎﻨﻠﺘﺎﻗ ﺎﻨﻭﺀﺩﺒ ﻥﺈﻓ 
	    ﻡﻬﻴﻟﻭﻤ ﻊﺒﺘﺍﻭ ﻡﻬﺤﻴﺭﺠ ﻰﻠﻋ ﺯﻬﺠﺃ ﺔﺌﻓ ﻡﻬﻟ ﺕﻨﺎﻜ ﻥﺈﻓ 
	    ﻡﻬﻴﻟﻭﻤ ﻊﺒﺘﻴ ﻡﻟﻭ ﻡﻬﺤﻴﺭﺠ ﻰﻠﻋ ﺯﻬﺠﻴ ﻡﻟ ﺔﺌﻓ ﻪﻟ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﻴﻟﺇ ﻥﻭﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺝﺎﺘﺤﺍ ﻥﺇ ﻡﻬﺤﻼﺴﺒ ﺍﻭﻠﺘﺎﻘﻴ ﻥﺃ ﺱﺄﺒ ﻻﻭ 
	    ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺎﻫﺩﺭﻴﻓ ﺍﻭﺒﻭﺘﻴ ﻰﺘﺤ ﺎﻬﻤﺴﻘﻴ ﻻﻭ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺎﻫﺩﺭﻴ ﻻﻭ ﻡﻬﻟﺍﻭﻤﺃ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺱﺒﺤﻴﻭ 
	    ﺎﻴﻨﺎﺜ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻩﺫﺨﺄﻴ ﻡﻟ ﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺝﺍﺭﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺍﻭﺒﻠﻏ ﻲﺘﻟﺍ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻐﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻩﺎﺒﺠ ﺎﻤﻭ 
	 ﷲﺍ ﻥﻴﺒﻭ ﻡﻬﻨﻴﺒ ﺎﻤﻴﻓ ﻪﻠﻫﺃ ﻰﺘﻓﺃﻭ ﻪﻘﺤ ﻲﻓ ﻩﻭﻓﺭﺼ ﺍﻭﻨﻭﻜﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ﻪﻨﻤ ﺫﺨﺃ ﻥﻤ ﺃﺯﺠﺃ ﻪﻘﺤ ﻲﻓ ﻩﻭﻓﺭﺼ ﺍﻭﻨﺎﻜ ﻥﺈﻓ 
	    ﻙﻟﺫ ﺍﻭﺩﻴﻌﻴ ﻥﺃ ﻰﻟﺎﻌﺘ

	    ﺔﺤﺎﺒﻹﺍﻭ ﺭﻅﺤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
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	    ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ
	    ﻥﺎﻔﺼﻨ ﺎﻤﻬﻨﻴﺒ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ 
	    ﺔﻠﺴﺭﻤﻟﺍ ﻡﻫﺍﺭﺩﻟﺍﻭ ﺔﻴﺎﻌﺴﻟﺍﻭ ﺓﺎﺒﺎﺤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻻﺇ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺍﺯ ﺎﻤﺒ ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻠﻟ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻭﺒﺃ ﺏﺭﻀﻴ ﻻﻭ 
	    ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﺎﻤﺭﻐﻟﺍ ﻪﺌﺭﺒﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﺯﺠﺘ ﻡﻟ ﻪﻟﺎﻤﺒ ﻁﻴﺤﻴ ﻥﻴﺩ ﻪﻴﻠﻋﻭ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﺔﻠﻁﺎﺒ ﺔﻴﺼﻭﻟﺎﻓ ﻪﻨﺒﺍ ﺏﻴﺼﻨﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﺯﺎﺠ ﻪﻨﺒﺍ ﺏﻴﺼﻨ ﻝﺜﻤﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﺇﻭ 
	    ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻠﻠﻓ ﻥﺎﻨﺒﺍ ﻪﻟ ﻥﺎﻜ ﻥﺈﻓ 
	 ﻊﻤ ﻪﺒ ﺏﺭﻀﻴﻭ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺒﺘﻌﻤ ﻭﻫﻭ ﺯﺌﺎﺠ ﻪﻠﻜ ﻙﻟﺫﻓ ﺏﻫﻭ ﻭﺃ ﻰﺒﺎﺤﻭ ﻉﺎﺒ ﻭﺃ ﻪﻀﺭﻤ ﻲﻓ ﺍﺩﺒﻋ ﻕﺘﻋﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﺎﻴﺎﺼﻭﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ
	    ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﻰﻟﻭﺃ ﺓﺎﺒﺎﺤﻤﻟﺎﻓ ﻕﺘﻋﺃ ﻡﺜ ﻰﺒﺎﺤ ﻥﺈﻓ 
	    ﺀﺍﻭﺴ ﺎﻤﻬﻓ ﻰﺒﺎﺤ ﻡﺜ ﻕﺘﻋﺃ ﻥﺈﻓ 
	    ﻥﻴﺘﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻰﻟﻭﺃ ﻕﺘﻌﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ 
	    ﺱﺩﺴﻟﺍ ﻪﻟ ﻡﺘﻴﻓ ﺱﺩﺴﻟﺍ ﻥﻋ ﺹﻘﻨﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﺜﺭﻭﻟﺍ ﻡﺎﻬﺴ ﺱﺨﺃ ﻪﻠﻓ ﻪﻟﺎﻤ ﻥﻤ ﻡﻬﺴﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﻡﺘﺌﺸ ﺎﻤ ﻩﻭﻁﻋﺃ ﺔﺜﺭﻭﻠﻟ ﻝﻴﻗ ﻪﻟﺎﻤ ﻥﻤ ﺀﺯﺠﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﺇﻭ 
	 ﺞﺤﻟﺍ ﻝﺜﻤ ﺎﻫﺭﺨﺃ ﻭﺃ ﻲﺼﻭﻤﻟﺍ ﺎﻬﻤﺩﻗ ﺀﺍﻭﺴ ﺎﻬﻨﻤ ﺽﺌﺍﺭﻔﻟﺍ ﺕﻤﺩﻗ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻕﻭﻘﺤ ﻥﻤ ﺎﻴﺎﺼﻭﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﺕﺍﺭﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﺓﺎﻜﺯﻟﺍﻭ
	    ﻲﺼﻭﻤﻟﺍ ﻪﻤﺩﻗ ﺎﻤ ﻪﻨﻤ ﻡﺩﻗ ﺏﺠﺍﻭﺒ ﺱﻴﻟ ﺎﻤﻭ 
	    ﺎﺒﻜﺍﺭ ﺞﺤﻴ ﻩﺩﻠﺒ ﻥﻤ ﻼﺠﺭ ﻪﻨﻋ ﺍﻭﺠﺤﺃ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺔﺠﺤﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﻎﻠﺒﺘ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﻪﻨﻋ ﺍﻭﺠﺤﺃ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﻎﻠﺒﺘ ﻡﻟ ﻥﺈﻓ 
	  . ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﻩﺩﻠﺒ ﻥﻤ ﻪﻨﻋ ﺞﺤ ﻪﻨﻋ ﺞﺤﻴ ﻥﺃ ﻰﺼﻭﺃﻭ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻤﻓ ﺎﺠﺎﺤ ﻩﺩﻠﺒ ﻥﻤ ﺝﺭﺨ ﻥﻤﻭ 
	    ﺕﺎﻤ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﻪﻨﻋ ﺞﺤﻴ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ
	    ﻲﺒﺼﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭ ﺢﺼﺘ ﻻﻭ 
	    ﺀﺎﻓﻭ ﻙﺭﺘ ﻥﺇﻭ ﺏﺘﺎﻜﻤﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭ ﺢﺼﺘ ﻻﻭ 
	    ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﻥﻋ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﻲﺼﻭﻤﻠﻟ ﺯﻭﺠﻴﻭ 
	    ﺎﻋﻭﺠﺭ ﻥﺎﻜ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺩﻴ ﺎﻤ ﻝﻌﻓ ﻭﺃ ﻉﻭﺠﺭﻟﺎﺒ ﺡﺭﺼ ﺍﺫﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺎﻋﻭﺠﺭ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﺩﺤﺠ ﻥﻤﻭ 
	    ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﻥﻭﻘﺼﻼﻤﻟﺍ ﻡﻬﻓ ﻪﻨﺍﺭﻴﺠﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﻪﺘﺃﺭﻤﺍ ﻥﻤ ﻡﺭﺤﻤ ﻡﺤﺭ ﻱﺫ ﻝﻜﻟ ﺔﻴﺼﻭﻟﺎﻓ ﻩﺭﺎﻬﺼﻷ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﻪﻨﻤ ﻡﺭﺤﻤ ﻡﺤﺭ ﺕﺍﺫ ﻝﻜ ﺝﻭﺯ ﻥﺘﺨﻟﺎﻓ ﻪﻨﺎﺘﺨﻷ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﺇﻭ 
	    ﻪﻨﻤ ﻡﺭﺤﻤ ﻡﺤﺭ ﻱﺫ ﻝﻜ ﻥﻤ ﺏﺭﻗﻷﺎﻓ ﺏﺭﻗﻸﻟ ﺔﻴﺼﻭﻟﺎﻓ ﻪﺒﺭﺎﻗﻷ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﺩﻟﻭﻟﺍﻭ ﻥﺍﺩﻟﺍﻭﻟﺍ ﻡﻬﻴﻓ ﻝﺨﺩﻴ ﻻﻭ 
	    ﺍﺩﻋﺎﺼﻓ ﻥﻴﻨﺜﻼﻟ ﻥﻭﻜﺘﻭ 
	    ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﻪﻴﻤﻌﻟ ﺔﻴﺼﻭﻟﺎﻓ ﻥﻻﺎﺨﻭ ﻥﺎﻤﻋ ﻪﻟﻭ ﻙﻟﺫﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﺍﺫﺈﻓ 
	    ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻲﻓ ﻪﻟ ﺏﺃ ﻰﺼﻗﺃ ﻰﻟﺇ ﺏﺴﻨﻴ ﻥﻤ ﻝﻜﻟ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ 
	 ﻪﻟﺎﻤ ﻥﻤ ﻲﻘﺒ ﺎﻤ ﺙﻠﺜ ﻥﻤ ﺝﺭﺨﻴ ﻭﻫﻭ ﻪﺜﻠﺜ ﻲﻘﺒﻭ ﻙﻟﺫ ﺎﺜﻠﺜ ﻙﻠﻬﻓ ﻪﻤﻨﻏ ﺙﻠﺜﺒ ﻭﺃ ﻪﻤﻫﺍﺭﺩ ﺙﻠﺜﺒ ﻝﺠﺭﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ 
	    ﻲﻘﺒ ﺎﻤ ﻊﻴﻤﺠ ﻪﻠﻓ
	 ﺙﻠﺜ ﻻﺇ ﻕﺤﺘﺴﻴ ﻡﻟ ﻪﻟﺎﻤ ﻥﻤ ﻲﻘﺒ ﺎﻤ ﺙﻠﺜ ﻥﻤ ﺝﺭﺨﺘ ﻲﻫﻭ ﺎﻬﺜﻠﺜ ﻲﻘﺒﻭ ﺎﻫﺎﺜﻠﺜ ﻙﻠﻬﻓ ﻪﺒﺎﻴﺜ ﺙﻠﺜﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺏﺎﻴﺜﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻘﺒ ﺎﻤ
	 ﻰﺼﻭﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺕﻌﻓﺩ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺙﻠﺜ ﻥﻤ ﻑﻟﻷﺍ ﺕﺠﺭﺨ ﻥﺈﻓ ﻥﻴﺩﻭ ﻥﻴﻋ ﻝﺎﻤ ﻪﻟﻭ ﻡﻫﺭﺩ ﻑﻟﺄﺒ ﻝﺠﺭﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻑﻟﻷﺍ ﻲﻓﻭﺘﺴﻴ ﻰﺘﺤ ﻪﺜﻠﺜ ﺫﺨﺃ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﺝﺭﺨ ﺎﻤﻠﻜﻭ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺙﻠﺜ ﻪﻴﻟﺇ ﻊﻓﺩ ﺝﺭﺨﺘ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ﻪﻟ
	    ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻥﻤ ﺭﻬﺸﺃ ﺔﺘﺴ ﻥﻤ ﻝﻗﻷ ﻊﻀﻭ ﺍﺫﺇ ﻝﻤﺤﻟﺎﺒﻭ ﻝﻤﺤﻠﻟ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﺯﻭﺠﺘﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍﻭ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﺕﺤﺼ ﺎﻬﻠﻤﺤ ﻻﺇ ﺔﻴﺭﺎﺠﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻥﺎﺠﺭﺨﻴ ﺎﻤﻫﻭ ﻝﺒﻗ ﻡﺜ ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻟﺍ ﻝﺒﻘﻴ ﻥﺃ ﻝﺒﻗ ﻲﺼﻭﻤﻟﺍ ﺕﻭﻤ ﺩﻌﺒ ﺍﺩﻟﻭ ﺕﺩﻟﻭﻓ ﺔﻴﺭﺎﺠﺒ ﻝﺠﺭﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻠﻟ ﺎﻤﻬﻓ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻥﻤ
	    ﺎﻌﻴﻤﺠ ﺎﻤﻬﻨﻤ ﻪﺼﺨﻴ ﺎﻤ ﺫﺨﺃﻭ ﺙﻠﺜﻟﺎﺒ ﺏﺭﻀ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﺠﺭﺨﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺩﻟﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﺫﺨﺃ ﺀﻲﺸ ﻝﻀﻓ ﻥﺈﻓ ﻡﻷﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﺫﺨﺄﻴ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺍﺩﺒﺃ ﻙﻟﺫﺒ ﺯﻭﺠﻴﻭ ﺔﻤﻭﻠﻌﻤ ﻥﻴﻨﺴ ﻩﺭﺍﺩ ﻰﻨﻜﺴﻭ ﻩﺩﺒﻋ ﺔﻤﺩﺨﺒ ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﺯﻭﺠﺘﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﻤﺩﺨﻴﻟ ﻪﻴﻟﺇ ﻡﻠﺴ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺒﻌﻟﺍ ﺔﺒﻗﺭ ﺕﺠﺭﺨ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺎﻤﻭﻴ ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻤﻭﻴ ﺔﺜﺭﻭﻟﺍ ﻡﺩﺨ ﻩﺭﻴﻏ ﻪﻟ ﻝﺎﻤ ﻻ ﻥﺎﻜ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺔﺜﺭﻭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﺎﻋ ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺔﻴﺼﻭﻟﺍ ﺕﻠﻁﺒ ﻲﺼﻭﻤﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤ ﻲﻓ ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺀﺍﻭﺴ ﻪﻴﻓ ﻰﺜﻨﻷﺍﻭ ﺭﻜﺫﻠﻟ ﻡﻬﻨﻴﺒ ﺔﻴﺼﻭﻟﺎﻓ ﻥﻼﻓ ﺩﻟﻭﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﻴﻴﺜﻨﻷﺍ ﻅﺤ ﻝﺜﻤ ﺭﻜﺫﻠﻟ ﻡﻬﻨﻴﺒ ﺔﻴﺼﻭﻟﺎﻓ ﻥﻼﻓ ﺔﺜﺭﻭﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺩﻴﺯﻟ ﻪﻠﻜ ﺙﻠﺜﻟﺎﻓ ﺕﻴﻤ ﻭﺭﻤﻋ ﺍﺫﺈﻓ ﻪﻟﺎﻤ ﺙﻠﺜﺒ ﻭﺭﻤﻋﻭ ﺩﻴﺯﻟ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻑﺼﻨ ﻭﺭﻤﻌﻟ ﻥﺎﻜ ﺕﻴﻤ ﺩﻴﺯﻭ ﻭﺭﻤﻋﻭ ﺩﻴﺯ ﻥﻴﺒ ﻲﻟﺎﻤ ﺙﻠﺜ ﻝﺎﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺕﻭﻤﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻪﻜﻠﻤﻴ ﺎﻤ ﺙﻠﺜ ﻪﻟ ﻰﺼﻭﻤﻟﺍ ﻕﺤﺘﺴﺍ ﻻﺎﻤ ﺏﺴﺘﻜﺍ ﻡﺜ ﻪﻟ ﻝﺎﻤ ﻻﻭ ﻪﻟﺎﻤ ﺙﻠﺜﺒ ﻰﺼﻭﺃ ﻥﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻝﺌﺎﺴﻤ 

	    ﺽﺌﺍﺭﻔﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ 
	    ﺓﺭﺸﻋ ﻝﺎﺠﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﺜﻴﺭﻭﺘ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺠﻤﻟﺍ 
	 ﻰﻟﻭﻤﻭ ﻡﻌﻟﺍ ﻥﺒﺍﻭ ﻡﻌﻟﺍﻭ ﺥﻷﺍ ﻥﺒﺍﻭ ﺥﻷﺍﻭ ﻼﻋ ﻥﺇﻭ ﺏﻷﺍ ﻭﺒﺃ ﺩﺠﻟﺍﻭ ﺏﻷﺍﻭ ﻝﻔﺴ ﻥﺇﻭ ﻥﺒﻻﺍ ﻥﺒﺍﻭ ﻥﺒﻻﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺝﻭﺯﻟﺍﻭ ﺔﻤﻌﻨﻟﺍ
	    ﻥﻴﺘﻠﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃﻭ ﺩﺘﺭﻤﻟﺍﻭ ﻝﻭﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺘﺎﻘﻟﺍﻭ ﻙﻭﻠﻤﻤﻟﺍ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﺙﺭﻴ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻑﺼﻨﻟﺎﻓ ﺱﺩﺴﻟﺍﻭ ﺙﻠﺜﻟﺍﻭ ﻥﺎﺜﻠﺜﻟﺍﻭ ﻥﻤﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺭﻟﺍﻭ ﻑﺼﻨﻟﺍ ﺔﺘﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺓﺩﻭﺩﺤﻤﻟﺍ ﺽﻭﺭﻔﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺏﻷ ﺕﺨﺃ ﻥﻜﺘ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﺏﻸﻟ ﺕﺨﻷﺍﻭ ﻡﻸﻟﻭ ﺏﻸﻟ ﺕﺨﻷﺍﻭ ﺏﻠﺼﻟﺍ ﺔﻨﺒﺍ ﻥﻜﺘ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﻥﺒﻻﺍ ﺔﻨﺒﺍﻭ ﺔﻨﺒﻻﺍ ﺔﺴﻤﺨ ﺽﺭﻓ
	    ﻡﺃﻭ
	    ﻥﺒﺍ ﺩﻟﻭ ﻻﻭ ﺩﻟﻭ ﺕﻴﻤﻠﻟ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﺝﻭﺯﻟﺍﻭ 
	    ﻥﺒﺍ ﺩﻟﻭ ﻻﻭ ﺩﻟﻭ ﺕﻴﻤﻠﻟ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﺕﺎﺠﻭﺯﻠﻟﻭ ﻥﺒﻻﺍ ﺩﻟﻭ ﻭﺃ ﺩﻟﻭﻟﺍ ﻊﻤ ﺝﻭﺯﻠﻟ ﺽﺭﻓ ﻊﺒﺭﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﺒﻻﺍ ﺩﻟﻭ ﻭﺃ ﺩﻟﻭﻟﺍ ﻊﻤ ﺕﺎﺠﻭﺯﻠﻟ ﻥﻤﺜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺝﻭﺯﻟﺍ ﻻﺇ ﻑﺼﻨﻟﺍ ﻪﻀﺭﻓ ﻥﻤﻤ ﺍﺩﻋﺎﺼﻓ ﻥﻴﻨﺜﺍ ﻝﻜﻟ ﻥﺎﺜﻠﺜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺕﺍﻭﺨﻷﺍﻭ ﺓﻭﺨﻹﺍ ﻥﻤ ﻥﺎﻨﺜﺍ ﻻﻭ ﻥﺒﺍ ﺩﻟﻭ ﻻﻭ ﺩﻟﻭ ﺕﻴﻤﻠﻟ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﻡﻸﻟ ﺙﻠﺜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺽﺭﻓ ﺩﻌﺒ ﻲﻘﺒ ﺎﻤ ﺙﻠﺜ ﺎﻬﻠﻓ ﻥﺍﻭﺒﺃﻭ ﺔﺠﻭﺯ ﻭﺃ ﻥﺍﻭﺒﺃﻭ ﺝﻭﺯ ﺎﻤﻫﻭ ﻲﻘﺒ ﺎﻤ ﺙﻠﺜ ﻥﻴﺘﻟﺄﺴﻤ ﻲﻓ ﺎﻬﻟ ﺽﺭﻔﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺔﺠﻭﺯﻟﺍﻭ ﺝﻭﺯﻟﺍ
	    ﺀﺍﻭﺴ ﻪﻴﻓ ﻡﻬﺜﺎﻨﺇﻭ ﻡﻫﺭﻭﻜﺫ ﻡﻷﺍ ﺩﻟﻭ ﻥﻤ ﺍﺩﻋﺎﺼﻓ ﻥﻴﻨﺜﺍ ﻝﻜﻟ ﻭﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺏﻷﺎﺒ ﺕﺍﻭﺨﻷﺍﻭ ﺓﻭﺨﻹﺍﻭ ﺩﺠﻟﺍﻭ ﻡﻷﺎﺒ ﺕﺍﺩﺠﻟﺍ ﻁﻘﺴﺘﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺩﺠﻟﺍﻭ ﺏﻷﺍﻭ ﻥﺒﻻﺍ ﺩﻟﻭﻭ ﺩﻟﻭﻟﺎﺒ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﺩﺤﺄﺒ ﻡﻷﺍ ﺩﻟﻭ ﻁﻘﺴﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻥﺒﺍ ﻥﺒﺍ ﻥﻬﻨﻤ ﻝﻔﺴﺃ ﻭﺃ ﻥﻬﺌﺍﺯﺈﺒ ﻭﺃ ﻥﻬﻌﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻥﺒﻻﺍ ﺕﺎﻨﺒ ﺕﻁﻘﺴ ﻥﻴﺜﻠﺜﻟﺍ ﺕﺎﻨﺒﻟﺍ ﻝﻤﻜﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﻬﺒﺼﻌﻴﻓ
	    ﻥﻬﺒﺼﻌﻴﻓ ﻥﻬﻟ ﺥﺃ ﻥﻬﻌﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺏﻸﻟ ﺕﺍﻭﺨﻷﺍ ﻁﻘﺴ ﻥﻴﺜﻠﺜﻟﺍ ﻡﻷﺍﻭ ﺏﻸﻟ ﺕﺍﻭﺨﻷﺍ ﻝﻤﻜﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺕﺎﺒﺼﻌﻟﺍ ﺏﺭﻗﺃ ﺏﺎﺒ 
	    ﺓﻭﺨﻹﺍ ﻡﺜ ﺩﺠﻟﺍ ﻡﺜ ﺏﻷﺍ ﻡﺜ ﻡﻫﻭﻨﺒ ﻡﺜ ﻥﻭﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﺒﺼﻌﻟﺍ ﺏﺭﻗﺃﻭ 
	    ﺩﺠﻟﺍ ﺏﺃ ﻭﻨﺒ ﻡﺜ ﻡﺎﻤﻋﻷﺍ ﻡﻫﻭ ﺩﺠﻟﺍ ﻭﻨﺒ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻷﺍﻭ ﺏﻸﻟ ﻥﺎﻜ ﻥﻤ ﻡﻫﻻﻭﺄﻓ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﺠﺭﺩ ﻲﻓ ﻥﺎﺜﺭﺍﻭ ﻯﻭﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺩﺭﻔﻨﻴ ﺕﺎﺒﺼﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻫﺍﺩﻋ ﻥﻤﻭ ﻥﻴﻴﺜﻨﻷﺍ ﻅﺤ ﻝﺜﻤ ﺭﻜﺫﻠﻟ ﻡﻬﺘﺍﻭﺨﺃ ﻥﻭﻤﺴﺎﻘﻴ ﺓﻭﺨﻹﺍﻭ ﻥﺒﻻﺍ ﻥﺒﺍﻭ ﻥﺒﻻﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻬﺜﺎﻨﺇ ﻥﻭﺩ ﺙﺍﺭﻴﻤﻟﺎﺒ ﻡﻫﺭﻭﻜﺫ
	    ﻰﻟﻭﻤﻟﺍ ﺔﺒﺼﻋ ﻥﻤ ﺏﺭﻗﻷﺎﻓ ﺏﺭﻗﻷﺍ ﻡﺜ ﻕﺘﻌﻤﻟﺍ ﻰﻟﻭﻤﻟﺍ ﻭﻫ ﺔﺒﺼﻌﻟﺎﻓ ﺏﺴﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺒﺼﻋ ﺕﻴﻤﻠﻟ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﻴﻭﺨﺄﺒ ﻭﺃ ﻥﺒﻻﺍ ﺩﻟﻭ ﻭﺃ ﺩﻟﻭﻟﺎﺒ ﺱﺩﺴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻷﺍ ﺏﺠﺤﺘﻭ 
	    ﻥﻴﻴﺜﻨﻷﺍ ﻅﺤ ﻝﺜﻤ ﺭﻜﺫﻠﻟ ﻡﻬﺘﺍﻭﺨﺃﻭ ﻥﺒﻻﺍ ﻲﻨﺒﻟ ﺕﺎﻨﺒﻟﺍ ﺽﺭﻓ ﻥﻋ ﻝﻀﺎﻔﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﻴﻴﺜﻨﻷﺍ ﻅﺤ ﻝﺜﻤ ﺭﻜﺫﻠﻟ ﻡﻬﺘﺍﻭﺨﺃﻭ ﻥﺒﻻﺍ ﻲﻨﺒﻟ ﻲﻗﺎﺒﻟﺍﻭ ﻑﺼﻨﻟﺍ ﺕﻨﺒﻠﻠﻓ ﻥﺒﺍ ﻲﻨﺒﻭ ﻥﺒﺍ ﺕﺎﻨﺒﻭ ﺎﺘﻨﺒ ﻙﺭﺘ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﺎﻔﺼﻨ ﺎﻤﻬﻨﻴﺒ ﻲﻗﺎﺒﻟﺍﻭ ﺱﺩﺴﻟﺍ ﻡﻷﺍ ﻥﻤ ﺥﻸﻠﻓ ﻡﻷ ﺥﺃ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﻡﻋ ﻲﻨﺒﺍ ﻙﺭﺘ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺱﺩﺴﻟﺍ ﻡﻸﻟﻭ ﻑﺼﻨﻟﺍ ﺝﻭﺯﻠﻠﻓ ﻡﺃﻭ ﺏﺃ ﻥﻤ ﺓﻭﺨﺇﻭ ﻡﺃ ﻥﻤ ﺓﻭﺨﺇﻭ ﺎﻤﺃﻭ ﺎﺠﻭﺯ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻙﺭﺘﺘ ﻥﺃ ﺔﻜﺭﺸﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻷﺍﻭ ﺏﻸﻟ ﺓﻭﺨﻺﻟ ﺀﻲﺸ ﻻﻭ ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻡﻷﺍ ﺩﻻﻭﻷﻭ
	    ﺩﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒ 
	    ﻥﻴﺠﻭﺯﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻻﺇ ﻡﻬﻤﺎﻬﺴ ﺭﺩﻘﺒ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺩﻭﺩﺭﻤ ﺔﺒﺼﻋ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﻡﺎﻬﺴﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﺽﺭﻓ ﻥﻋ ﻝﻀﺎﻔﻟﺍﻭ 
	    ﻝﻭﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺘﺎﻘﻟﺍ ﺙﺭﻴ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﺭﻓﺎﻜﻟﺍ ﻻﻭ ﺭﻓﺎﻜﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﺙﺭﻴ ﻻﻭ ﻪﻠﻫﺃ ﻪﺒ ﺙﺭﺍﻭﺘﻴ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻠﻤ ﻪﻠﻜ ﺭﻔﻜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺘﺜﺭﻭﻟ ﺩﺘﺭﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺀﻲﻓ ﻪﺘﺩﺭ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﺒﺴﺘﻜﺍ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻥﻤ ﺀﺎﻴﺤﻸﻟ ﻡﻬﻨﻤ ﺩﺤﺍﻭ ﻝﻜ ﻝﺎﻤﻓ ﻻﻭﺃ ﻡﻬﻨﻤ ﺕﺎﻤ ﻥﻤ ﻡﻠﻌﻴ ﻡﻟﻭ ﻁﺌﺎﺤ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﻁﻘﺴ ﻭﺃ ﺔﻋﺎﻤﺠ ﻕﺭﻏ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﺘﺜﺭﻭ
	    ﺎﻤﻬﻨﻤ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﻝﻜﺒ ﺙﺭﻭ ﻥﻴﺼﺨﺸ ﻲﻓ ﺎﺘﻗﺭﻔﺘ ﻭﻟ ﻥﺎﺘﺒﺍﺭﻗ ﻲﺴﻭﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻬﻨﻴﺩ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻭﻠﺤﺘﺴﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺩﺴﺎﻔﻟﺍ ﺔﺤﻜﻨﻷﺎﺒ ﻲﺴﻭﺠﻤﻟﺍ ﺙﺭﻴ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺕﺎﻬﻤﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻨﻋﻼﻤﻟﺍ ﺩﻟﻭﻭ ﺎﻨﺯﻟﺍ ﺩﻟﻭ ﺔﺒﺼﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﻝﻭﻗ ﻲﻓ ﻪﺘﺃﺭﻤﺍ ﻊﻀﺘ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﺎﻤ ﻑﻗﻭ ﻼﻤﺤ ﻙﺭﺘﻭ ﺕﺎﻤ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	  . ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺓﻭﺨﻹﺍ ﻥﻤ ﻝﺎﻤﻟﺎﺒ ﻰﻟﻭﺃ ﺩﺠﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻤﺴﺎﻘﻤﻟﺍ ﻪﺼﻘﻨﺘ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻡﻬﻤﺴﺎﻘﻴ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ
	    ﻥﻬﺒﺭﻗﻷ ﺱﺩﺴﻟﺎﻓ ﺕﺍﺩﺠﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻪﻤﺃ ﺩﺠﻟﺍ ﺏﺠﺤﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻷﺍ ﺏﺃ ﻡﺃ ﺙﺭﺘ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺎﻬﻤﺃ ﺏﺠﺤﺘ ﺓﺩﺠ ﻝﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﺎﺤﺭﻷﺍ ﻱﻭﺫ ﺏﺎﺒ 
	    ﻡﺎﺤﺭﻷﺍ ﻭﻭﺫ ﻪﺜﺭﻭ ﻡﻬﺴ ﻭﺫ ﻻﻭ ﺔﺒﺼﻋ ﺕﻴﻤﻠﻟ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇﻭ 
	 ﺔﻤﻌﻟﺍﻭ ﻡﻸﻟ ﻡﻌﻟﺍﻭ ﻡﻷﺍ ﻭﺒﺃﻭ ﺔﻟﺎﺨﻟﺍﻭ ﻝﺎﺨﻟﺍﻭ ﻡﻌﻟﺍ ﺕﻨﺒﻭ ﺥﻷﺍ ﺕﻨﺒﻭ ﺕﺨﻷﺍ ﺩﻟﻭﻭ ﺕﻨﺒﻟﺍ ﺩﻟﻭ ﺓﺭﺸﻋ ﻡﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻬﺒ ﻰﻟﺩﺃ ﻥﻤﻭ ﻡﻷﺍ ﻥﻤ ﺥﻷﺍ ﺩﻟﻭﻭ
	    ﺕﺍﻭﺨﻷﺍ ﺩﻻﻭﺃﻭ ﺓﻭﺨﻹﺍ ﺕﺎﻨﺒ ﻡﻫﻭ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﻭﺃ ﻥﻴﻭﺒﻷﺍ ﺩﻟﻭ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻝﺌﺎﺴﻤ 
	    ﺕﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺕﻻﺎﺨﻟﺍﻭ ﻝﺍﻭﺨﻷﺍ ﻡﻫﻭ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﻭﺃ ﻪﻴﻭﺒﺃ ﻱﻭﺒﺃ ﺩﻟﻭ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺙﺭﺍﻭﺒ ﻰﻟﺩﺃ ﻥﻤ ﻡﻫﻻﻭﺄﻓ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﺠﺭﺩ ﻲﻓ ﻥﺎﺜﺭﺍﻭ ﻯﻭﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻡﻫﺩﻌﺒﺃ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﺃ ﻡﻬﺒﺭﻗﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺕﺨﻷﺍﻭ ﺥﻷﺍ ﺩﻟﻭ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﺃ ﻡﻷﺍ ﻭﺒﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺙﺭﻴ ﺓﻻﺍﻭﻤﻟﺍ ﻰﻟﻭﻤﻭ ﻩﺍﻭﺴ ﺔﺒﺼﻋ ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﻡﺎﻬﺴﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﻡﻬﺴ ﻥﻤ ﻝﻀﺎﻔﻟﺎﺒ ﻕﺤﺃ ﻕﺘﻌﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﻥﺒﻼﻟ ﻪﻟﺎﻤﻓ ﻩﻻﻭﻤ ﻥﺒﺍﻭ ﻩﻻﻭﻤ ﺎﺒﺃ ﻕﺘﻌﻤﻟﺍ ﻙﺭﺘ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺩﺠﻠﻟ ﻝﺎﻤﻟﺎﻓ ﻩﻻﻭﻤ ﺥﺃﻭ ﻩﻻﻭﻤ ﺩﺠ ﻙﺭﺘ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	  . ﻪﻟﻭﻗ 
	    ﺎﻤﻬﻨﻴﺒ ﻭﻫﻭ ﺩﻤﺤﻤﻭ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗﻭ
	    ﺏﻫﻭﻴ ﻻﻭ ﺀﻻﻭﻟﺍ ﻉﺎﺒﻴ ﻻﻭ 
	    ﺽﺌﺍﺭﻔﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤ 
	    ﻥﻴﻨﺜﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻠﺼﺄﻓ ﻲﻘﺒ ﺎﻤﻭ ﻑﺼﻨ ﻭﺃ ﻑﺼﻨﻭ ﻑﺼﻨ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ 
	    ﺔﺜﻼﺜ ﻥﻤ ﺎﻬﻠﺼﺄﻓ ﻲﻘﺒ ﺎﻤﻭ ﻥﺎﺜﻠﺜ ﻭﺃ ﻲﻘﺒ ﺎﻤﻭ ﺙﻠﺜ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
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